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APRESENTAÇÃO 

A coleção foi elaborada para constituir-se num espaço de interação e brincadeiras entre crian-
ças 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 de-
senvolvimento natural ou espontâneo.

“Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práti-
cas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Essa in-
tencionalidade 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 brinca-
deiras, 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).

Esta coleção, portanto, articula os princípios que norteiam nossa prática como educadores 
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 fami-
liar” e em outros referenciais teórico-metodológicos que tratam da Educação Infantil. 

Nos livros que compõem a coleção você encontra, além das atividades relacionadas aos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento descritos na BNCC (que abrangem o desen-
volvimento 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.

Adotamos o sistema de progressão que acompanha os objetivos de aprendizagem e de-
senvolvimento constantes na versão homologada da BNCC e, também, as orientações pro-
postas 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. 

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 ma-
teriais que acompanham a coleção, procurando adequá-las às características e necessidades 
das crianças, em seus diversos níveis de desenvolvimento e contexto social.EDITO
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Infância: diferentes concepções
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 consi-
deradas 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 infân-
cia. 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.  

Brasil: creches e pré-escolas
 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 con-
siderar 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 capita-
lismo. 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).

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, transfor-
mando-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.EDITO
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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 dife-
renças, 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, confian-
ça 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 desenvolvi-
mento 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.

FUNÇÃO PREPARATÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM 
GERAL, E DA PRÉ-ESCOLA, EM ESPECÍFICO, PARA A FUTURA 
ALFABETIZAÇÃO FORMAL

Nesta seção, vamos abordar alguns aspectos desenvolvidos em outras seções, reforçando as ques-
tões legais sobre a função preparatória da Educação Infantil, em especial a pré-escola, com foco espe-
cífico 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, psicoló-
gico, 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 Edu-
cação 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 desenvolvi-
mento: 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, pensa-
mento 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 cam-
pos 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 de-
senvolvimento 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. EDITO
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RELAÇÃO DE COMPLEMENTARIDADE ENTRE A BNCC E A PNA

Reflexões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
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 siste-
matizado, 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 si-
tuações 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:

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 reorga-
nizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas 
as crianças (BRASIL, 2018, p. 39).

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 desen-
volvimento 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, Re-
solução CNE/CEB nº 5/2009), em seu artigo 9º, estabelecem que:

Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as in-
terações 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).

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, desenvol-
ve 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, toda-
via, 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 EDITO
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misturam num eterno novo fazer. É importante que o adulto saiba e compreenda que a criança tem ne-
cessidade 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 mate-
máticas mais complexas.

Conforme se lê no próprio documento, com “a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um im-
portante 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:

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). 

Ainda segundo as orientações da BNCC, outro aspecto que merece ser pontuado refere-se às consi-
derações relacionadas à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. Dentre essas consi-
derações, 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.

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

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 por-
que, 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 aná-
lises que existem sobre o tema, selecionamos os dados apresentados pela Avaliação Nacional da Alfabeti-
zação (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

 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).EDITO
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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 desempe-
nho 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 Fe-
deral 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 nacio-
nal 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
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:

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 co-
nhecimentos 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).

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 relacio-
nados 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 lingua-
gem, 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-EDITO
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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 com-
partilhamento 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 Nacio-
nal 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 lite-
racia emergente na Educação Infantil; 

III - integração de práticas motoras, musicalização, expressão dramática e outras for-
mas artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização; 

IV - participação das famílias no processo de alfabetização por meio de ações de coo-
peração 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 insti-
tuições educacionais, com vistas à formação de uma educação literária; 

VI - respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades 
especializadas de educação;

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 (Docu-
mento Referencial Técnico-Científico – PNLD 2022, p. 11).

São pontos convergentes e complementares entre a BNCC e a PNA:

•	a importância de o professor imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Edu-
cação 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 Fonêmica “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)

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

Compreensão de Textos
“Ler e compreender [...] de maneira autônoma, textos narrativos de 
maior porte como contos [...] e crônicas.” (p. 97)

Produção de Escrita
“Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de for-
ma alfabética” (p. 99)

Fonte: Documento Referencial Técnico-Científico - PNLD 2022, p.16.EDITO
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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

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 aprofun-
damento 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 alfabe-
tização, mas com uma abordagem mais abrangente, que independe do sistema de escrita utilizado, com-
preendendo 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
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 pro-
dutiva, 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
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 super-
mercado e praças) ou na escola, a criança ouve histórias, recita poemas, trava-línguas, quadrinhas e par-
lendas, 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.

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 al-
fabetização 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).EDITO
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Um destaque para a literacia familiar
A literacia familiar consiste em um conjunto de práticas e experiências relacionadas à linguagem, à lei-

tura 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).

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 imple-
mentadas 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 possi-
bilitado 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 opor-
tunidades 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 Mi-
nistério da Educação, que contribuem para o desenvolvimento da criança:

•	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 mo-
mentos 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 ob-
servar 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, valori-
zando 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, contri-
buem para o aprendizado da leitura e da escrita, além de estreitar o vínculo familiar. EDITO
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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, destaca-

mos a importância de a escola estabelecer canais efetivos de comunicação com as famílias, implemen-
tando programas e ações que ajudem e orientem os pais e outros responsáveis a participar efetivamente, 
tornando-os aliados e colaboradores nesse processo.

Implementar programas e ações de literacia familiar como medidas preventivas do 
insucesso escolar tem sido uma estratégia empregada em diversos países. Esses pro-
gramas 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).

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 crian-

ças 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 EDUCAÇÃO INFANTIL E OS CONHECIMENTOS ELEMENTARES 
DE ALFABETIZAÇÃO

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 Fundamen-
tal, conhecimentos elementares da alfabetização são essenciais. Destacamos alguns a seguir.

Consciência fonológica e fonêmica
Para melhor compreensão desses conceitos, esclarecemos que habilidades metalinguísticas consti-

tuem 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.

Aprender a ler e a escrever faz criar no cérebro um caminho que liga as áreas de pro-
cessamento 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).EDITO
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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 com-
preensão 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 de-
senvolvem 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:

•	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 vende-
dor 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. 

•	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 – pa-
lavras 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 semân-
tico, como nomes de brinquedos ou objetos escolares. 

•	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 consonan-
tais 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 EDITO
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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” co-
meçam 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
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:

•	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 carac-
terístico 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;EDITO
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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-mo-
tora das letras. 

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, sistemati-
camente, relacionadas às unidades sonoras das palavras (fonemas).

O desenvolvimento de vocabulário
O desenvolvimento de vocabulário deve considerar tanto o vocabulário receptivo, que envolve a com-

preensão de palavras, como o vocabulário expressivo, que envolve o que se fala. Nos anos iniciais, os lei-
tores 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 
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 com-
preensão. Para que as crianças consolidem tais habilidades, faz-se necessário usar estratégias de inte-
ração 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, ilustra-
ções 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 avan-
ça 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.EDITO
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Produção de escrita emergente
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, pin-
turas 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 aprendi-
zagem multissensorial das letras e também a grafia destas.

Escrita emergente e outros conhecimentos sobre a escrita
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

Para a criança que chega à escola, os princípios de organização que regem a escrita podem ser novi-
dade. 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, carta-
zes, 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 compreen-
são 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 repre-
sentação é diferenciada e normatizada, e que a escrita é diferente da fala, sendo necessário seguir nor-
mas que não são aprendidas somente por meio de explicações, mas principalmente pelo uso da escrita.EDITO
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ENTENDENDO O QUE É NUMERACIA E MATEMÁTICA BÁSICA

O que é Numeracia
Ler, escrever e realizar operações matemáticas básicas são as principais habilidades de todo o pro-

cesso de escolarização. De acordo com a Unesco (2006, apud BRASIL, 2019b):

A literacia numérica diz respeito às habilidades de matemática que permitem resolver pro-
blemas da vida cotidiana e lidar com informações matemáticas. O termo “literacia matemá-
tica” originou-se do inglês numerical literacy, popularizado como numeracy, e em português 
se convencionou chamar numeracia (UNESCO, 2006, apud BRASIL, 2019b, p. 24).

Para compreender e planejar práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de habilida-
des 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 matemáti-
ca. Na interação com o ambiente são desenvolvidas noções matemáticas de comparação, de represen-
tação 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 di-
ferentes 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, desen-
volvidas 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). 

Com base nos estudos de vários pesquisadores, podemos definir senso numérico como uma capaci-
dade 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, ordinalida-
de, 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 ordi-
nalidade (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 núme-
ros 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).EDITO
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Na Educação Infantil, as situações que envolvem noções matemáticas podem transformar-se em ob-
jetos 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 interven-
ção 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 pedagógi-
cas na Educação Infantil. É muito importante, portanto, que professores da Educação Infantil e professo-
res 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
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 capacida-
de 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 Edu-
cação 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 didáti-
co 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 “em-
baixo”, “à frente”, “atrás” e “entre”, “direita” e “esquerda”, “perto” e “longe”; EDITO
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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.

POR QUE AVALIAR?

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 conti-
nuidade 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: 

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 identifi-
cação de novos rumos (LUCKESI, 2005, p. 43). 

É imprescindível que a avaliação contribua para que a criança se sinta capaz e valorizada pelo profes-
sor 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.

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.

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.EDITO
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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, observa-

ções e expressão corporal.

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.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

•	Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo rela-
ções 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 (pre-
sente, 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.

Durante todo o ano escolar, desenvolva com os alunos a participação, observando-os de forma a identi-
ficar 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 par-
ticipação 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, res-
peitá-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 progres-
sões, 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.EDITO
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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

A coleção foi organizada em dois volumes que atendem aos segmentos 1 e 2 da pré-escola. O volu-
me 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 so-
cial, 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 preparató-
rias 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. 

Quadro sinótico com as unidades temáticas por volume desta 
coleção

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 vivên-
cias 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 situ-
ações-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. 

Livro 1 Livro 2

Unidade 1: As palavras no mundo 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)/Apren-
dendo mais: as famílias/Omar/O ovo (capa de livro)/
Pedro/Quésia/Cochicho (parlenda)/Aprendendo mais: 
as plantas/Magali (história em quadrinhos)/Maçã (tex-
to informativo)/Roberta/A aranha e a jarra (trava-lín-
gua)/Hora de história: Cinderela/GlossárioEDITO
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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

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 

Unidade 2: No mundo da matemática Unidade 2: No mundo da matemática

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

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/No-
ção 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

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
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 educacio-
nal 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 nume-
racia 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 EDITO
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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 curri-
culares, 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).

•	Momentos	especiais	do	livro	do	aluno

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.   

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.

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 pos-
sibilidades 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.EDITO
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Momento em que se ensinam os algarismos de 0 a 9 com suas representações gráficas, relacionan-
do-os às quantidades que representam. Trabalhamos as quantidades de 0 a 20.

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
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 cha-
mar atenção para questões das práticas da cidadania (questões ambientais, de convivência, de respeito 
a diferentes modos de viver etc.).

A SALA DE AULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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 necessida-
des dos alunos e ao que se pretende desenvolver em cada aula. Podem-se organizar as mesas enfileira-
das, 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, fôl-
deres, 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. 
O contato com esses materiais diversificados deve ser mediado pelo professor, pois as noções matemáti-EDITO
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cas 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.

ASPECTOS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS AO 
TRABALHAR COM A COLEÇÃO

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 socieda-
de. 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 mo-
radias, 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 pla-
nejamento 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, indí-
genas, 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 pre-
sentes 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, estimulan-
do 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.EDITO
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA BNCC

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento foram listados junto aos comentários das miniatu-
ras. 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)

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimen-
tos, 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.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS (CG)

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emo-
ções, 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 artísti-
cas 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 ne-
cessidades em situações diversas.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS (TS)

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brinca-
deiras 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.EDITO
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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 iden-
tificar 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, recor-
rendo 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.

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.

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

(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.

(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 re-
pertório 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. EDITO
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Livro 2
 

Literacia
AS PALAVRAS NO MUNDO

Numeracia  
NO MUNDO DA MATEMÁTICA

Conhecimento de 
mundo

1º 
trimestre

Capítulo 1:  
Nomes que encantam

Capítulo 4:  
Espaço e números

Capítulos 1 e 4

Compreensão de textos: poema, trava-lín-
gua, cantiga, fábula.

Leitura de imagens (obras de arte, fotogra-
fias, ilustrações).

Interpretação de informações oralmente, 
ouvir e participar de diferentes momentos 
de leitura; desenvolver o hábito de leitura; 
apreender assuntos tratados em textos de 
diferentes gêneros; reconhecer a estrutura 
de gêneros textuais. 

Desenvolvimento do vocabulário: apresen-
tação de novo vocabulário; novos campos 
semânticos; glossário.

Consciência fonológica: rimas; aliterações; 
segmentação de frases em palavras e de 
palavras em sílabas.

Consciência fonêmica: identificação do 
fonema inicial de palavras conhecidas; do 
primeiro e do último som das palavras; de 
fonemas em diferentes posições numa pa-
lavra; da quantidade de sons de uma pala-
vra; análise e síntese de sons com palavras 
simples com as consoantes B /b/, C /k/, D 
/d/, F /f/, G /g/, já ensinadas, e vogais; re-
conhecimento de que a letra H não possui 
valor sonoro; acento agudo e circunflexo.

Conhecimento alfabético: recitação do 
alfabeto em ordem, dizendo os nomes das 
letras; apresentação das letras de A até I 
nas formas bastão e cursiva, maiúsculas, 
minúsculas e seus traçados; associação 
de cada letra a sua realização fonológica 
dominante; reconhecimento de que a letra 
H não possui valor sonoro.

Produção da escrita emergente: desen-
volvimento da coordenação motora fina 
(desenhar, colorir, pintar, traçar linhas); tra-
çado das letras; escrita do próprio nome e 
de pessoas conhecidas; manuseio do lápis 
de forma correta; convenções de escrita e 
leitura de textos (da esquerda para a direi-
ta, de cima para baixo).

Outros conteúdos: desenvolvimento de atitu-
des de interação, de colaboração e de troca 
de experiências em grupos; de habilidades 
de escuta e respeito à fala dos colegas; ex-
pressar-se por meio de danças, brincadeiras, 
desenhos, recitação de quadrinha e outros.

Noção de localização espacial: revisão e 
ampliação das noções de localização es-
pacial e numérica de quantidades até dez.

Verificação e ampliação de palavras e 
expressões relacionadas ao vocabulário 
matemático básico.

Exploração e ampliação das noções relati-
vas aos símbolos numéricos associados à 
ideia de quantidade.

Localização de objetos e ou pessoas a 
partir das informações dadas usando 
conceitos espaciais como atrás/ à frente; 
dentro/fora; em cima/embaixo; direita/
esquerda entre outras.

Compreensão de que a posição de um ob-
jeto ou pessoa é sempre dada em relação 
a outro objeto e ao observador.

Identificação de objetos e ou pessoas 
posicionados à direita ou à esquerda do 
observador.

Números de 0 a 10: compreensão do sig-
nificado de símbolo como a representação 
de uma ideia.

Utilização da contagem oral em situações 
do dia a dia.

Comunicação de quantidades oralmente, 
realizando registros não convencionais e/
ou notação numérica.

Comparação de quantidades.

Associação de quantidades às suas repre-
sentações.

Estabelecimento de correspondência um a 
um em uma contagem.

Conhecimento da escrita numérica correta 
dos números de 0 a 10.

Identificação da função do zero para re-
presentar ausência de elementos.

Identificação de padrões preestabelecidos 
em sequência de números, objetos e for-
mas.

Recolhimento, interpretação de dados e 
construção de gráficos básicos.

O corpo em movimento.

Animais (características). 

A água (utilidade e preserva-
ção). 

Escolas (espaços, pessoas 
que participam da escola).

Valor: companheirismo.

O ar (elemento do ambiente e 
respiração).

Desenvolvimento do pintinho.

Vacinação (importância).

Valor: coragem.

Para auxiliá-lo na execução do programa curricular, dividimos o planejamento anual em etapas trimes-
trais. Os conteúdos de cada trimestre estão apresentados no quadro a seguir, divididos em capítulos e 
organizados em áreas de conhecimento.
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2º 
trimestre

Capítulo 2:  
Meu nome, minha história

Capítulo 5:  
Adição, subtração e 

grandezas
Capítulos 2 e 5 

Compreensão de textos: frase, cantiga, 
capa de livro, parlenda, história em quadri-
nhos, texto informativo, trava-língua, conto. 

Leitura de imagens (ilustrações, fotogra-
fias; desenhos de criança).

Interpretação de informações oralmente; 
ouvir e participar de diferentes momentos 
de leitura; desenvolver o hábito de leitura; 
apreender assuntos tratados em textos de 
diferentes gêneros.

Desenvolvimento do vocabulário: apresen-
tação de novo vocabulário; novos campos 
semânticos; glossário.

Consciência fonológica: rimas; aliterações; 
segmentação de frases em palavras e de 
palavras em sílabas.

Consciência fonêmica: identificação do 
fonema inicial de palavras conhecidas; do 
primeiro e do último som das palavras; de 
fonemas em diferentes posições numa pala-
vra; análise e síntese de sons com palavras 
simples com as consoantes B /b/, C /k/, D 
/d/, F /f/, G /g/, já ensinadas, e J /j/, K /k/, 
L /l/, M /m/, N /n/, P /p/, Q /k/, R /R//r/, 
ensinadas neste capítulo, e vogais; reco-
nhecimento de que a letra H não possui 
valor sonoro; sinal ortográfico til (~).

Conhecimento alfabético: recitação do 
alfabeto em ordem, dizendo os nomes das 
letras; apresentação das letras de J até R 
nas formas bastão e cursiva, maiúsculas, 
minúsculas e seus traçados; associação 
de cada letra a sua realização fonológica 
dominante; reconhecimento de maiúsculas 
e minúsculas.

Produção da escrita emergente: desen-
volvimento da coordenação motora fina 
(desenhar, colorir, pintar, traçar linhas); tra-
çado das letras; escrita do próprio nome e 
de pessoas conhecidas; manuseio do lápis 
de forma correta; convenções de escrita e 
leitura de textos (da esquerda para a direi-
ta, de cima para baixo).

Outros conteúdos: desenvolvimento de 
atitudes de interação, de colaboração e 
de troca de experiências em grupos; de 
habilidades de escuta e respeito à fala dos 
colegas; expressar-se por meio de danças, 
brincadeiras, desenhos, recitação de qua-
drinha.

Ideias de adição – revisão e ampliação: 
noção numérica de quantidades até dez; 
palavras e expressões relacionadas ao 
vocabulário matemático básico; introdução 
dos símbolos gráficos de mais (+) e de 
igual (=); resolução de situações-proble-
ma que envolvem vocabulário relacionado 
às ideias de adição; conhecimento da 
forma horizontal de registro da adição; re-
solução de atividades que envolvem ideias 
associadas à adição. 

Ideias de subtração: introdução dos sím-
bolos gráficos de menos (-) e de igual 
(=); resolução de situações-problema que 
envolvem vocabulário relacionado à ideia 
de subtração; conhecimento da forma 
horizontal de registro da subtração; reso-
lução de  atividades que envolvem ideias 
associadas à subtração. 

Noção de dobro e de metade com apoio 
visual.

Resolução de situações de cálculo mental 
envolvendo as operações de adição e 
subtração.

Muitas formas: investigação e reconhe-
cimento de figuras geométricas tridi-
mensionais em objetos do seu dia a dia; 
identificação de superfícies planas em 
objetos que lembram sólidos geométricos 
e de objetos que rolam mais facilmente; 
reconhecimento de alguns sólidos geo-
métricos; identificação e nomes de figuras 
planas como o círculo, o retângulo, o qua-
drado e o triângulo; reconhecimento de 
padrões em sequências geométricas.

Noções de medidas: fazer estimativas 
envolvendo medidas não convencionais de 
comprimento; comparação de  tamanhos 
e distâncias usando medidas não conven-
cionais; comparação de objetos e identifi-
cação do mais “leve” e o mais “pesado”; 
reconhecimento de produtos que são 
vendidos em litros ou em quilos; amplia-
ção do vocabulário com expressões como 
“cheio”, “vazio” e “mesma quantidade” ao 
fazer estimativas de capacidade; utilização 
do vocabulário relativo às grandezas de 
capacidade e de massa em situações do 
cotidiano; traçados em malha quadricula-
da; linhas e circunferências.

Jeitos de aprender (aprendiza-
gem com família e parentes).

As famílias (parentescos). 

As plantas (etapas de desen-
volvimento, partes da planta; 
plantas e alimentação).

Trânsito (sinais de trânsito, 
orientação a pedestres).

Moradias (cômodos da mo-
radia).
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3º 
trimestre

Capítulo 3:  
Brincando com nomes

Capítulo 6:  
Números, tempo  

e dinheiro
Capítulos 3 e 6

Compreensão de textos: frase, lista, adivi-
nha, poema, parlenda.

Leitura de imagens (ilustrações, fotogra-
fias; desenhos de criança).

Interpretação de informações oralmente; 
ouvir e participar de diferentes momentos 
de leitura; desenvolver o hábito de leitura; 
apreender assuntos tratados em textos de 
diferentes gêneros.

Desenvolvimento do vocabulário: apresen-
tação de novo vocabulário; novos campos 
semânticos; glossário.

Consciência fonológica: rimas; aliterações; 
segmentação de frases em palavras e de 
palavras em sílabas.

Consciência fonêmica: identificação do 
fonema inicial de palavras conhecidas; do 
primeiro e do último som das palavras; 
de fonemas em diferentes posições numa 
palavra; análise e síntese de sons com 
palavras simples com as consoantes B 
/b/, C /k/, D /d/, F /f/, G /g/, J /j/, K /k/, L 
/l/, M /m/, N /n/, P /p/, Q /k/, R /R//r/, já 
ensinadas, e  S /s/, T /t/, V /v/, W /v/, X /
ch/, Y /i/, Z /z/, ensinadas neste capítulo, 
e vogais; reconhecimento de que a letra H 
não possui valor sonoro.

Conhecimento alfabético: recitação do 
alfabeto em ordem, dizendo os nomes das 
letras; apresentação das letras de S até Z 
nas formas bastão e cursiva, maiúsculas, 
minúsculas e seus traçados; associação 
de cada letra a sua realização fonológica 
dominante.

Produção da escrita emergente: desenvol-
vimento da coordenação motora fina (de-
senhar, colorir, pintar, traçar linhas); traça-
do das letras; escrita do próprio nome, de 
pessoas conhecidas, brinquedos, animais 
etc.; manuseio do lápis e outros materiais 
de escrita de forma correta; convenções 
de escrita (leitura de textos da esquerda 
para a direita, de cima para baixo).

Outros conteúdos: desenvolvimento de 
atitudes de interação, de colaboração e 
de troca de experiências em grupos; de 
habilidades de escuta e respeito à fala dos 
colegas; de expressão por meio de dan-
ças, brincadeiras, desenhos, recitação de 
quadrinha e outros.

Números depois de 10: ampliação da no-
ção de quantidade e sequência numérica 
incluindo os números de 10 a 20; organi-
zação de elementos em grupos de 10 e 
escrita do número correspondente; leitura  
e comparação dos números de 0 a 20; 
identificação do número que vem antes e 
do que vem depois de determinado nú-
mero; escrita dos números em sequência 
numérica de 0 a 20; identificação de regra 
ou padrão para completar sequências de 
1 em 1. 

Podemos medir o tempo? 
Revisão e ampliação das noções de tempo 
como manhã, tarde e noite, ontem, hoje, 
amanhã, dia e noite, passado, presente e 
futuro.

Utilização de expressões relacionadas à 
sequência temporal como ontem, hoje e 
amanhã; estabelecimento de relações en-
tre atividades que realiza e o período do 
dia correspondente; compreensão de que 
os fatos acontecem numa determinada 
sequência no tempo.

Reconhecimento dos dias da semana e 
seus nomes; aplicação das noções de 
tempo trabalhadas em situações do seu 
dia a dia; reconhecimento da importância 
do calendário na organização da vida das 
pessoas e como forma de marcar o tempo; 
identificação de unidades de tempo: ano, 
mês, semana e dia.

O que é dinheiro: identificação de moedas 
que compõem o nosso sistema monetário; 
reconhecimento de que as moedas pos-
suem valores diferentes; identificação dos 
valores das moedas relacionando-os ao 
seu poder de compra; reconhecimento dos 
valores das cédulas de reais; resolução de 
problemas que envolvem ideias de adição 
e subtração com cédulas do real.

Nossos sentidos (órgãos dos 
sentidos e função). 

Animais: sons que produzem.

O corpo da gente (partes do 
corpo).

Valor: alegria.
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Livro 2

1º TRIMESTRE

Literacia
Capítulo 1: Nomes que encantam

Numeracia
Capítulo 4: Espaço,  

forma e ideia de quantidade
Semana 1 Seu nome é poesia. Noção de localização espacial.

Semana 2 Ariana. Noção de localização espacial.

Semana 3 A bailarina. Aprendendo mais: escolas.

Semana 4 Aprendendo mais: o corpo em movimento.
Aprendendo mais: escolas.

Valor: Companheirismo.

Anotações 
do 

professor

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 am-
pliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão oral 
de textos, do vocabulário, das noções de posicionamento e espacialidade.

Semana 5 Bela. Números de 0 a 10 (introdução).

Semana 6 Caio. Números de 0 a 10 (0 e 1).

Semana 7 Davi. Números de 0 a 10 (2 e 3).

Semana 8 Eduardo. Números de 0 a 10 (4 e 5).

Semana 9 Aprendendo mais: animais. Aprendendo mais: o ar.

Anotações 
do 

professor

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 am-
pliação 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.

Semana 10
Felipe.

Aprendendo mais: a água.
Números de 0 a 10 (6 e 7).

Semana 11 Gabriela. Números de 0 a 10 (8 e 9).

Semana 12 Hugo. Aprendendo mais: desenvolvimento do pintinho.

Semana 13 Isabela. Números de 0 a 10 (10).

Semana 14 Hora da história: A lebre e a tartaruga. Aprendendo mais: vacinação.

DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS POR SEMANA E PROPOSTAS DE AVALIAÇÃO

Veja a proposta de distribuição de conteúdos para cada semana, dentro do planejamento trimestral, con-
siderando 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 nor-
tear 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. 
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Anotações 
do 

professor

Reúna as anotações e verifique como foi o desempenho das crianças nas atividades, na revisão 
dos conteúdos de literacia, numeracia e conhecimento de mundo, para preencher a ficha de 
avaliação que se encontra na conclusão do primeiro capítulo deste manual.

Preenchimento da ficha de avaliação trimestral.

2º TRIMESTRE
Literacia

Capítulo 2: Meu nome, minha história
Numeracia

Capítulo 5: Adição, subtração e grandezas
Semana 15 Júlia. Ideias de adição. 

Semana 16
Kaolin.

Indiozinhos.
Ideias de adição. 

Semana 17 Aprendendo mais: jeitos de aprender. Ideias de subtração. 

Semana 18 Lucas. Ideias de subtração. 

Semana 19 Mariana. Aprendendo mais: trânsito.

Anotações 
do 

professor

Organize as anotações de como foi o desempenho das crianças no período. Verifique: se os con-
teúdos trabalhados no mês foram compreendidos por todas; se as crianças demonstram ampliação 
da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão oral de textos, 
do vocabulário, das ideias de adição e subtração e dos conhecimentos sobre o trânsito. 

Semana 20
Nicole.

Peixinho.
Muitas formas.

Semana 21 Aprendendo mais: as famílias. Muitas formas.

Semana 22
Omar. 

O ovo.
Muitas formas.

Semana 23 Pedro. Muitas formas.

Anotações 
do 

professor

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 am-
pliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão oral 
de textos, do vocabulário, das noções de formas geométricas.

Semana 24 Quésia. Aprendendo mais: moradias.

Semana 25 Aprendendo mais: as plantas. Noções de medidas.

Semana 26 Roberta. Noções de medidas.

Semana 27 Hora da história: Cinderela. Noções de medidas.

Anotações 
do 

professor

Reúna as anotações e verifique como foi o desempenho das crianças nas atividades, na revisão 
dos conteúdos de literacia, numeracia e conhecimento de mundo, para preencher a ficha de ava-
liação que se encontra na conclusão do segundo e do quinto capítulos deste manual.

Preenchimento da ficha de avaliação trimestral.

3º TRIMESTRE
Literacia

Capítulo 3: Brincando com nomes
Numeracia

Capítulo 6: Números, tempo e dinheiro
Semana 28 Sofia. Números depois de 10.

Semana 29 Tatiana. Números depois de 10.

Semana 30 Tatiana. Números depois de 10.

Semana 31 Uriel. Aprendendo mais: o  corpo da gente.EDITO
RA D

IM
ENSÃO



35

Anotações 
do 

professor

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 
ampliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão 
oral de textos, do vocabulário, da compreensão de funções de gêneros textuais, das noções de 
quantidades, da compreensão das ideias associadas à adição e subtração. 

Semana 32 Vítor. Noção de tempo: períodos do dia.

Semana 33 Vítor. Noção de tempo: ontem, hoje e amanhã.

Semana 34 Walter. Noção de tempo: passado, presente futuro.

Semana 35 Walter. Calendário: dias da semana.

Semana 36 Xena. Calendário: meses do ano.

Anotações 
do 

professor

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 
ampliação da consciência fonológica e fonêmica, do conhecimento alfabético, da compreensão 
oral de textos, do vocabulário, da compreensão das funções de gêneros textuais, das noções de 
medidas de tempo.

Semana 37 Yuri. O que é dinheiro?

Semana 38 Zara. O que é dinheiro?

Semana 39 Sou pequenina. O que é dinheiro?

Semana 40 Aprendendo mais: nossos sentidos. O que é dinheiro?

Anotações 
do 

professor

Reúna as anotações e verifique como foi o desempenho das crianças nas atividades, na revisão 
dos conteúdos de literacia, numeracia e conhecimento de mundo, para preencher a ficha de ava-
liação que se encontra na conclusão do terceiro e do sexto capítulos deste manual.

Preenchimento da ficha de avaliação trimestral.

REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS 

A avaliação formativa, ou seja, durante o processo, precisa ficar evidente para as famílias. 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.

Assista ao videotutorial número 10, intitulado “Avaliação e acompanhamento pedagógico”, que abor-
da questões sobre avaliação formativa.

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 rea-
lizada, 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, entre-
ga 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 como o traçado 
correto das letras e dos números, o reconhecimento da relação letra-som das vogais e consoantes, análise 
e síntese de sons com palavras simples, o reconhecimento dos algarismos e quantidades de 0 a 20 etc.EDITO
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Sugerimos que a chegada do livro didático seja comemorada com festa, despertando o interesse e a 
imaginação das crianças. A preparação deve envolver surpresa, alegria, diversão, emoção e interesse em 
trabalhar com o livro. Enfeite o local escolhido para a realização da festa, que pode ser fora da sala, com 
balões e desenhos das crianças relacionados à surpresa do material a ser recebido.

Você também pode realizar a entrega do livro propondo, inicialmente, a brincadeira “Caça ao tesou-
ro”. Você esconde a caixa com os livros e propõe às crianças vários desafios até elas encontrarem a 
surpresa. De volta à sala, você explora a capa do livro lendo o título, os nomes das autoras, editora e 
volume do livro, explicando o que as informações significam.

NESTA COLEÇÃO VOCÊ ENCONTRA:

•	Material Digital do Professor 

•	Dez videotutoriais: Videotutorial 1- Organização dos manuais impressos / Videotutorial 2- Li-
teracia: habilidades preparatórias e facilitadores da alfabetização / Videotutorial 3- Numeracia: 
habilidades preparatórias para a alfabetização / Videotutorial 4- Sequência dos conteúdos: vo-
lumes 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 / Vide-
otutorial 10- Avaliação e acompanhamento pedagógico.

•	Material Digital do Gestor

•	Seis videotutoriais: Videotutorial 1- Organização do Material Digital para Gestores / Videotuto-
rial 2- Literacia e numeracia: implicações quanto às práticas pedagógicas / Videotutorial 3- Ges-
tão 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 desen-
volvimento do seu trabalho.
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Pergunte à turma que figuras ilustram a carta. Peça que façam inferências a partir da observação e 
nomeação das imagens. Faça perguntas como: Onde há letras? Quais são as figuras? Quais são os no-
mes das figuras ilustradas? Quantas crianças são? Explique que este texto é uma carta que as autoras 
escreveram para elas. O que será que as autoras escreveram? Combine com a turma que você vai ler a 
carta e, no momento em que interromper a fala, eles falam o nome da figura. Depois leia a carta para a 
turma e mostre onde estão escritos os nomes das autoras. 

Saiba mais
Quando as crianças estão no momento de descoberta e reconhecimento das letras, é importante que 

sejam desafiadas a estabelecer diferenças entre desenhos e letras, e relacionar a fala à escrita, letra e 
som. A carta enigmática é uma mensagem cifrada, em que há algumas letras e símbolos misturados. Para 
decifrá-la, é necessário substituir os símbolos por letras e descobrir a mensagem. 
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Explore os títulos do sumário e veja quais são as ideias das crianças sobre os assuntos que serão 
estudados no livro. Explique à turma qual é a função do sumário, ressaltando que ele contém títulos 
importantes do livro e as páginas em que esses títulos se encontram.

Durante o ano letivo, peça aos alunos que abram o livro no sumário e que localizem determinado 
título, bem como a página onde se encontra. Para ajudá-los a ler o número ou realizar a leitura correta, 
vá dando pistas das letras e números, ou escreva o título no quadro para facilitar sua localização.
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Converse com a turma sobre as imagens das páginas de abertura da unidade. Pergunte 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 está escrito na ficha que a criança 
segura? Como é possível saber? A sala de aula da imagem se parece com a sua? Quais são as semelhanças 
e diferenças? Por fim, pergunte o que elas esperam encontrar na escola e aprender no ano que se inicia.EDITO

RA D
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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 alfabé-
tica. É importante que nos primeiros dias de aula, na companhia das crianças, você enfeite a sala com um alfabe-
to. A opção por trabalhar com nomes de crianças, inicialmente, ocorreu 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 os nomes conhecidos da turma. Faça uma lista ilustrada 
com o retratinho e o nome de cada aluno da turma em ordem alfabética. Inicialmente, a escrita das letras pelos 
alunos pode não ocorrer de forma convencional. Isto 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.

Foi apresentado o significado de cada nome explorado. No capítulo 2, você também trabalhará o 
significado dos nomes dos alunos da turma. O site consultado para encontrar esses significados foi: 
<https://www.dicionariodenomesproprios.com.br>. Acesso em: ago. 2020.

Como fazer o som de cada letra?
Primeiramente é importante saber que, além de falar o nome das letras, precisamos ensinar o som de 

cada uma delas. As letras, como todo conhecimento produzido pelo ser humano, precisam ser ensinadas 
de forma intencional às crianças. O nosso alfabeto é constituído por 26 letras. As letras K, W, Y foram 
incorporadas ao nosso alfabeto, pois já faziam parte de muitas palavras, como playground, show, wind-
surf, flash, stand by, e siglas como W (oeste), kW (quilowatt), kg (quilograma), km (quilômetro) etc. As 
letras e os fonemas são conceitos distintos. A letra é a representação gráfica do fonema, e o fonema é 
a menor unidade sonora da fala. Ao citar os sons das letras, vamos fazê-lo por meio de barras oblíquas 
como convencionalmente é feito: /a/, /b/, /k/. As outras 23 letras correspondem ao português e repre-
sentam 31 sons. São eles: as vogais /a/, /ê/, /é/, /ô/, /ó/, /u/; as vogais nasaladas /am/, /em/, /im/, /
om/, /um/; e as consoantes /b/, /k/, /d/, /f/, /g/, /j/, /l/, /m/, /n/, /p/, /R/, /r/, /s/, /t/, /v/, /ch/, /z/, /
nh/, /lh/. Utilizamos a letra /R/ maiúscula para representar o som da letra R no início de palavras como 
rato, rua, rei. Utilizamos /r/ minúsculo para o som da letra R, quando ele se encontra em palavras como 
arara, jacaré, periquito.

Assista ao vídeo tutorial do professor número 6 e aprenda como fazer os sons de algumas letras e a 
manipular esses sons. 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 uma seção – UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR? –, com o 
objetivo de apresentar questões relativas aos conteúdos abordados, para resgatar os conhecimentos 
que os alunos já possuem, e estabelecer nexos com aqueles a serem adquiridos. Para isso, antes de 
apresentarmos 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).

Capítulo 1: Nomes que encantam

Objetivos gerais

•	Levantar o conhecimento prévio das crianças em relação ao nome das letras do alfabeto;
•	Verificar se os alunos conseguem participar das atividades, estimulados pelo professor;
•	Verificar as habilidades de escuta e respeito à fala do outro;
•	Verificar o repertório verbal relacionado às atividades propostas; 
•	Anotar as observações sobre o desenvolvimento de cada criança para compor a avaliação formativa 

e orientar suas estratégias educativas. EDITO
RA D
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Página 8

Neste capítulo, serão explorados poema, trava-língua, 
cantiga, fábula, as letras do alfabeto de A a I, e a associação 
de cada letra a sua realização fonológica dominante. Será 
ensinado às crianças, de forma bem estimulante, o traçado 
das letras, com movimento motor da escrita de cada letra no 
ar e no sentido das setas, que indicam como o traçado deve 
ser realizado, e outras atividades para apreensão das suas 
representações visual e motora.

Para o desenvolvimento da consciência fonológica e fonê-
mica, trabalhamos a identificação de frases e a divisão destas 
em palavras, divisão das palavras em sílabas, aliterações e 
rimas, além disso, exploramos as relações entre letras e sons, 
isolamento de sons em início e final de palavras, um som que 
se repete em uma palavra, um som em diferentes posições 
na palavra, (se um determinado som está no início, no meio 
ou no final da palavra), quantidade de sons (segmentação) e 
síntese de sons (união de sons para formar palavras). Explo-
ramos também o acento agudo (´) e o acento circunflexo (^), 
de forma que as crianças possam perceber como esses acen-
tos produzem modificações sonoras na pronúncia das letras. 

O desenvolvimento do vocabulário, a compreensão oral de textos e a produção de escrita emergente 
são aspectos importantes e valorizados no decorrer do capítulo. De modo geral, sugerimos que escreva 
os textos em papel ou na lousa, na presença das crianças, e os leia em voz alta, apontando palavra por 
palavra. A seguir, é importante uma leitura coletiva, apontando cada palavra, enquanto os alunos acom-
panham. Chame a atenção para a direção da escrita, da esquerda para a direita e de cima para baixo, 
bem como o espaço entre as palavras.

Abordamos também os seguintes conteúdos sobre o mundo físico e social, de forma contextualizada e 
estabelecendo relações entre eles, na seção APRENDENDO MAIS: O corpo em movimento; Animais; A água.

Orientações metodológicas 
Atividade 1 - Antes da leitura do texto da página 8 do livro do aluno, explore a ilustração, pergun-

tando às crianças o que a menina segura com a mão, se ela está feliz ou triste. Faça a leitura e peça aos 
alunos que repitam os versos e depois as estrofes. Peça que falem para a turma: um nome que acham 
bonito, e um nome que acham complicado (oriente os alunos a abrir o livro no glossário e leia para eles o 
significado da palavra complicado). Empregue a palavra em outras situações como: “É complicado brin-
car no horário do recreio?” (Espera-se que digam que não.); “É complicado ir embora sozinho para casa 
ao final da aula?” (Espera-se que digam que sim.) Em seguida, peça às crianças que deem exemplos de 
nome complicado e de nome fácil de ser lembrado. Escute as crianças e verifique o vocabulário usado 
por elas, a participação nas discussões, e se compreendem as perguntas feitas por você. A seguir, peça 
que cada uma fale o seu nome para a turma e o escreva no caderno. Verifique se todas sabem escrever 
seu primeiro nome, e, se for necessário, planeje atividades variadas de escrita do nome. Você encontra 
sugestões no Material Digital do Professor que acompanha esta coleção. 

Atividade 2 - Oriente as crianças na escolha de um lápis de cor para pintar as letras do seu nome, 
conforme solicitado na atividade 2. 

Atividade 3 - Ao ler o alfabeto com a turma, você também pode verificar se todos conseguem recitar 
o alfabeto. Escolha letras, começando pelas vogais, fale cada uma em voz alta e peça que apontem com 
o dedo a letra que você disse. Nesse primeiro momento, ainda não faremos um diagnóstico do conheci-
mento das crianças sobre os sons das letras. Anote suas observações sobre o desenvolvimento de cada 
criança, para compor a avaliação formativa e orientar suas estratégias educativas. 

8

1. Leia com a turma.

SEU NOME É POESIA

ESCOLHA UM NOME...

UM NOME BONITO, POR FAVOR,
QUE NÃO SEJA COMPLICADO
BEM FÁCIL DE SER LEMBRADO,
UM NOME BELO COMO A FLOR.

GIL DE OLIVE. SEU NOME É POESIA. DISPONÍVEL EM: <HTTP://WWW.LUSO-POEMAS.NET/MODULES/
NEWS/ARTICLE.PHP?STORYID=105823>. ACESSO EM: 12 MAR. 2020. (FRAGMENTO)

UM, DOIS, TRÊS E JÁ! 
VAMOS COMEÇAR? 

CAPÍTULO 1

NOMES QUE ENCANTAM 

2. Pinte, no alfabeto, as letras que formam seu nome.  

 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
3. Leia com a turma o alfabeto.

Li
e 

N
ob

us
a

 SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE SE AS LETRAS FORAM 
MARCADAS CORRETAMENTE.

RESPOSTA COLETIVA.

EDITO
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Saiba mais
O nome da criança contribui para a compreensão do sistema de escrita, sendo ponto de referência 

para as outras escritas. É uma forma estável que fornece índices de leitura para a criança. Sabe-se que, 
por meio da escrita, aprendem-se convenções (por exemplo, escrever da esquerda para a direita), bem 
como o nome de cada letra e sua realização fonológica dominante, e a sequência das letras do alfabeto.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03CG05) Coor-
denar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situ-
ações 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 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e tex-
tos, por meio de escrita espontânea. 

Objetivos pedagógicos do capítulo 1

•	Produzir escrita emergente;
•	Desenvolver a consciência de palavras;
•	Reconhecer que as frases são formadas por palavras;
•	Contar palavras de frases;
•	Desenvolver a consciência de sílabas;
•	Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas;
•	Identificar e contar as sílabas de palavras;
•	Desenvolver a consciência de aliterações;
•	Identificar sons consonantais parecidos ou idênticos, no começo ou início de palavras;
•	Desenvolver a consciência de rimas;
•	Identificar palavras que rimam;
•	Isolar o primeiro e o último som das palavras;
•	Identificar a quantidade de sons de uma palavra;
•	Estabelecer a relação letra-som das letras do alfabeto de A até I;
•	Recitar o alfabeto em ordem, dizendo o nome das letras;
•	Reconhecer maiúsculas e minúsculas; 
•	Reconhecer escrita cursiva das letras do alfabeto de A a I;
•	Traçar as letras de A a I, observando o movimento de escrita;
•	Associar as letras de A a I a sua realização fonológica dominante;
•	Acompanhar a leitura de textos, seguindo as convenções de escrita;
•	Reconhecer que a letra H não possui valor sonoro;
•	Interpretar informações oralmente;
•	Reconhecer a estrutura de gêneros textuais como poema, trava-língua, cantiga, fábula;
•	Ouvir e participar de diferentes momentos de leitura;
•	Desenvolver o hábito de leitura;
•	Ampliar o vocabulário;
•	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;
•	Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos, recitação de quadrinha e escrita emer-

gente;
•	Manusear de forma correta o lápis, traçando linhas, letras e caminhos;
•	Ler imagens, interpretando-as;
•	Recolher dados e visualizá-los graficamente;
•	Ouvir histórias e dialogar sobre elas.EDITO
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9

4. Agora, escreva seu primeiro nome e os nomes de cinco 
colegas de turma.

nomeS dos meus 

colegas de turma

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

RESPOSTA PESSOAL. 
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS 
DAS CRIANÇAS. OBSERVE SE A CRIANÇA 
UTILIZA LETRAS PARA ESCREVER O PRÓPRIO 
NOME, OS TRAÇADOS DAS LETRAS ETC.

Página 9

Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Nesta atividade, a criança é desafiada a es-

crever seu primeiro nome e os nomes de mais cinco colegas 
de turma (escrita emergente). Antes de propor a produção 
da lista com os nomes de colegas, permita que a criança se 
conheça melhor e conheça seus colegas. Para isso, realize 
com a turma 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 como: qual é a cor dos seus 
olhos? E dos seus cabelos? Que partes do seu corpo você 
observa no espelho? O que você e seus colegas têm em co-
mum? Em que são diferentes? Valorize as diferenças entre a 
cor dos olhos, do cabelo, da pele, o jeito de ser de cada um. 
É conhecendo os outros que as crianças vão constituindo um 
modo próprio de sentir, agir e pensar, além de descobrir que 
existem outros modos de ser e de pensar. Falar de si para 
a turma e ouvir o que os colegas têm a dizer possibilitam 
conhecer outras experiências e ampliar a percepção de si 
próprio e do outro. É importante propor atividades nas quais 
a criança valorize sua identidade e respeite e reconheça as 
diferenças que existem entre seus pares. Ao final da discus-

são, oriente as crianças na realização da atividade. Observe o desenvolvimento da coordenação motora 
fina e como manipulam o lápis, ao escrever. 

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimen-
tos, necessidades e maneiras de pensar e agir; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desen-
volvendo 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; 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.

Saiba mais 
A maneira mais adequada de segurar o lápis é pela preensão 

tripoide, quando utilizamos três dedos para pegar o objeto: polegar, 
dedo indicador e o dedo médio. Aos 5 anos, as crianças já apresen-
tam mais facilidade para segurar o lápis de forma correta. 

“5 dicas de como trabalhar a Coordenação Motora Fina” - 5 Mi-
nutos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=C7mSh6RwJBk>. Acesso 
em: ago. 2020.

Ao ensinar o traçado das letras para as crianças, inserimos números na letra bastão, pois, ao traçar 
esse tipo de letra, são feitos vários movimentos, em etapas. Nas letras cursivas maiúsculas e minúsculas, 
o traçado foi indicado somente com setas, pois o movimento deve ser contínuo, sem tirar o lápis do papel.

 
M

L

Criança segurando o lápis para escrever.
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Página 10

Orientações metodológicas 
ARIANA significa “a mais pura”. Explore a ilustração com 

a turma. Faça perguntas como: o que a menina está fazen-
do? Ela gosta do que faz? Por que vocês pensam assim? 
O nome da menina é ARIANA. Peça que coloquem o dedi-
nho sobre o nome da menina e repitam com você: ARIANA. 
Que letra está apresentada no quadro ao lado da ilustração? 
Explique que a letra A foi apresentada de quatro maneiras 
diferentes (bastão, cursiva maiúscula, imprensa e cursiva mi-
núscula). Enquanto você explica, peça às crianças que apon-
tem o dedinho para a representação que está de acordo com 
sua explicação. Escreva no quadro o nome da menina com 
letra cursiva, mostrando a letra maiúscula no início do nome 
ARIANA. Ajude as crianças a localizarem na página as quatro 
formas usadas para escrever a letra A. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase ARIANA ADO-
RA DANÇAR. Peça que a repitam, passando o dedinho da 
esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 

Atividade 2 - Fale o nome ARIANA, pausadamente, e 
pergunte: qual é o primeiro som do nome ARIANA? (Respos-

ta esperada: /a/.)

Atividade 3 - Ensine o traçado das representações de cada letra, uma por dia, para o melhor apren-
dizado da criança. 

 1º dia: Escreva a letra A (bastão) na lousa, seguindo o movimento indicado pelas setas, enquanto 
as crianças observam. A seguir, oriente-as a traçar a letra no ar com o dedinho, depois na carteira. 
Chame uma criança para traçar a letra na lousa, enquanto a turma observa. A seguir, peça que tracem 
a letra nos quadrinhos, observando o sentido das setas. 

 2º dia: Escreva a letra A (cursiva maiúscula) na lousa, seguindo o movimento indicado pelas setas, 
enquanto as crianças observam. Repita o mesmo procedimento proposto para a letra bastão.

 3º dia: Escreva a letra A (cursiva minúscula) na lousa, seguindo o movimento indicado pelas setas, 
enquanto as crianças observam. Repita o mesmo procedimento proposto para a letra bastão.

Fique atento! No Material Digital do Professor, você encontra cartões com os traçados de todas as 
letras do alfabeto. Utilize a ficha correspondente a cada letra para as crianças praticarem a escrita, sem-
pre depois de ter ensinado a letra a elas. Outros recursos de manipulação das letras foram propostos 
para percepção visual e motora por parte das crianças. No Material Digital do Professor, você encontra 
cartões com figuras que têm seus nomes iniciados pelos sons das letras do alfabeto, com exceção da 
letra H. Utilize-os sempre que for introduzir o som de uma letra.

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 

Saiba mais 
1. Nossa escrita se organiza da esquerda para a direita e de cima para baixo. A compreensão desse 

princípio convencional básico abrange a ordenação das letras nas palavras e é indispensável para o alu-
no desvendar os segredos da escrita alfabética. É importante que a criança tenha contato, inicialmente, 
com suportes que apresentam gêneros textuais cujo alinhamento tem como referência essa convenção. 

10

ARIANA

1. Leia com a turma.

 ARIANA ADORA DANÇAR.

2. Qual o primeiro som do nome ARIANA?

3. Escreva a letra A nos quadrinhos vazios.

   

   

   

A A
a a

A
A
a
A
a

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

1 2

3

/a/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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2. Na língua portuguesa, a letra H não tem valor fonético, isto é, não representa nenhum fonema. Ela 
é ora associada às vogais, quando prevalecem os sons destas, ora às consoantes C, L, N, constituindo 
dígrafos. Dígrafo é o nome dado ao grupo de duas letras usadas para representar um único fonema. 

11

4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som. 

 

5. Leia e recite com a turma. 

ABACAXI AVIÃO CARRINHOABELHA

A BAILARINA

 ESTA MENINA

 TÃO PEQUENINA

 QUER SER BAILARINA.

 NÃO CONHECE  

NEM DÓ NEM RÉ

 MAS SABE FICAR  

NA PONTA DO PÉ.

6. Leia novamente o texto com a turma. Encontre as palavras 
que rimam e circule-as.

7. Você já pensou o que quer ser quando crescer?
 Pense e faça um desenho bem bonito em uma folha separada.  

Não se esqueça de colorir.

CECÍLIA MEIRELES. A BAILARINA. IN: OU ISTO OU AQUILO. 
SÃO PAULO: GLOBAL, 2013. (FRAGMENTO)

Li
e 

N
ob
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a

Ilu
st
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: G
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RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS 
DAS CRIANÇAS.

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Nesta atividade, retomamos o que foi tra-

balhado no volume I da coleção. As crianças vão identificar, 
entre quatro figuras, sons consonantais parecidos ou idênti-
cos, no início das palavras. Neste volume, o nome da figura 
foi escrito, pois ensinaremos também a relação letra-som. 
Nesta atividade, elas devem relacionar o som /a/ à letra A. 
Peça às crianças que falem, inicialmente, os nomes das figu-
ras, um de cada vez, pausadamente, em voz alta. A seguir, 
peça que identifiquem as que têm som inicial parecido e 
façam um colorido nelas (ABACAXI, ABELHA, AVIÃO). Enri-
queça a atividade, solicitando às crianças que identifiquem 
o som/a/ nas palavras e façam um colorido nas letras A de 
cada palavra. Pergunte: em que palavra o som/a/ e a letra 
A aparecem mais vezes? (Resposta esperada: ABACAXI.) 
Quantas vezes esse som aparece? (Resposta esperada: três 
vezes.); Em que palavra o som/a/ aparece menos vezes? 
(Resposta esperada: CARRINHO.); Quantas vezes esse som 
aparece? (Resposta esperada: uma vez.) 

Atividade 5 - Explore a cena com as crianças perguntan-
do, por exemplo: O que a menina está fazendo? Que sen-

timento ela demonstra? Como você sabe? Quem gosta de dançar? Qual é o assunto do texto? Leia o 
poema com a turma, com a entonação adequada, e peça-lhes que acompanhem a leitura, apontando 
as palavras com o dedo. Leia cada verso, pedindo às crianças que o repitam. Treine até que consigam 
recitar o poema. Os meninos podem ler um versinho e as meninas, outro, sucessivamente. Solicite que 
leiam todos juntos, fazendo o movimento sugerido na estrofe. 

Atividade 6 - Leia novamente o poema e peça que batam uma palma, quando você falar palavras 
que rimam (bailarina/ menina/ pequenina/ e ré/pé). 

Atividade 7 - Converse sobre a proposta da questão: “Você já pensou o que quer ser quando cres-
cer?”, fazendo um levantamento de profissões que conhecem e sugerindo outras. No Material Digital 
do Professor, há cartões com exemplos de profissões. Apresente-os aos alunos, se possível. Colecione 
outras gravuras de profissões e discuta com a turma a função de cada profissional etc. 

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; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; (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; e (EI03CG05) Coordenar 
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações 
diversas. 

Página 11
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Página 12

12

8. Veja o que Ariana fez para encontrar quantas palavras tem 
a frase: 

 ARIANA   ADORA   DANÇAR.

  Ariana encontrou    palavras. 

  Agora, separe você também as palavras das frases.

  A MENINA QUER SER BAILARINA.

  Quantas palavras você encontrou?  

  A BAILARINA É PEQUENINA.
 
  Quantas palavras você encontrou?  

9. Leia com a turma a palavra:

 
R NI AAA

 

  Pinte de  o quadrinho com a letra que representa o   
 primeiro som da palavra.

  Pinte de  o quadrinho com a letra que representa o   
 último som da palavra.

10. Leia com a turma e escreva no  quantos sons tem cada 
palavra.

 EU   AI    UI
  
   UAI    AUÊ    

3

5

4

VERMELHO AZUL

2 2 2

33

Orientações metodológicas
Atividade 8 - Nesta atividade, as crianças vão identificar 

palavras em uma frase. Esse conteúdo é recursivo, pois foi 
explorado no volume I. Entretanto, pela importância que re-
presenta, realize a atividade de forma bem contextualizada 
com a turma. Proponha às crianças uma brincadeira: distribua 
para cada aluno seis tampinhas de garrafa PET. Colecione o 
material com antecedência. 1. Você diz uma frase, pausada-
mente. Eles repetem a frase, separando uma tampinha para 
cada palavra. 2. Comece com frases com poucas palavras e 
vá aumentando o número de palavras, à medida que os alu-
nos forem aprendendo a segmentar as frases em palavras. 
Sugestões de frases: EU GOSTO DE BRINCAR. MEU NOME 
É (a criança diz o próprio nome). QUE LIVRO BONITO! VA-
MOS LER? 3. Peça a uma criança que diga uma frase e você 
desenha na lousa uma bolinha para cada palavra. Os alunos 
vão dizer se você acertou quantas palavras há na frase. 4. 
Repita a atividade algumas vezes e estimule a participação 
dos alunos. 

Escreva uma frase na lousa, com espaçamento ligeira-
mente maior entre as palavras. Por exemplo: ESTE LÁPIS É AZUL. Peça que as crianças observem a 
frase, enquanto você faz a leitura pausadamente. Diga aos alunos: esta é uma frase. Peça que repitam a 
frase com você. Em seguida, alguns alunos, individualmente, dizem a frase. Escolha uma cor e marque 
os espaços entre as palavras da frase: ESTE/ LÁPIS/ É/ AZUL. Pergunte à turma: quantas palavras tem 
essa frase? Levante um dedo para cada palavra encontrada. Em seguida, resolva a atividade de registro 
com a turma. 

Atividade 9 - Veja se as crianças conseguem ler a palavra ARIANA, da atividade sete, recorrendo à 
memória. Repita a palavra pausadamente. Pergunte: qual é o primeiro som da palavra ARIANA? (Espera-
se que os alunos digam/a/.) Qual é o último som da palavra ARIANA? (Espera-se que os alunos digam 
/a/.) Quantos sons /a/ tem a palavra ARIANA? (Espera-se que os alunos digam três.) Em seguida, orien-
te-os a realizar a atividade.

Saiba mais
Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, é feito com versos e estrofes, e ex-

pressa sentimentos e emoções. 

Consciência fonológica é a capacidade de identificar e discriminar diferentes sons da linguagem 
oral. O reconhecimento de rimas é parte do desenvolvimento da consciência fonológica. 

Rima é uma repetição de sons finais parecidos em uma ou mais palavras. As rimas são muito comuns 
em textos de origem popular, como parlendas, quadrinhas, cantigas, adivinhas, trava-línguas, bem como 
em textos poéticos, como poemas e letras de música, dentre outros.

Atividade complementar
Leia todo o poema para a turma e trabalhe de forma interdisciplinar com Corpo, gestos e movimentos. 

Peça às crianças que façam os movimentos sugeridos nos versos e estrofes. Em <http://pensador.uol.
com.br/frase/NjA4NzQy/> (Acesso em: 13 mar. 2020.), você encontra o poema completo. Em seguida, 
ensine a elas o poema, que pode ser recitado para os colegas e familiares.
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Atividade 10 - Nesta atividade, por se tratar de um conteúdo recursivo, já trabalhado no volume I, 
veja se os alunos conseguem fazer a síntese de sons com vogais. Ao unir as vogais, podemos formar 
palavras. Veja se conseguem ler as palavras. Antes escreva no quadro as vogais e leia com a turma. Se 
necessário, realize a atividade passo a passo com a turma. Oriente as crianças a dramatizarem situações 
do dia a dia em que usam palavras como: EU; AI; UI; UAI; AUÊ. 

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; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e ativida-
des artísticas como dança, teatro e música; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no aten-
dimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03ET07) Relacionar 
números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 

Saiba mais 
1. Normalmente a criança chega à escola se comunicando por meio de frases orais, com sentido. 

Ela formula e fala a frase com coerência, por exemplo: EU GOSTO DE JOGAR BOLA. Ela exprime seu 
pensamento numa sequência coerente, sem saber que isso é uma frase. Mesmo assim, é importante o 
professor ensinar à criança que uma frase é formada por palavras, as palavras, por sílabas, e as sílabas, 
por sons (fonemas). 2. 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 loca-
lidade onde está situada a escola. Se achar pertinente, conte às crianças que, em outros locais do país, 
outras pessoas pronunciam as palavras de forma diferente.
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APRENDENDO MAIS

O CORPO EM MOVIMENTO

ARIANA MOVIMENTA SEU CORPO, QUANDO DANÇA.

1. Observe a cena e explique para a turma como as crianças 
estão movimentando o corpo. 

2. Junto com a turma, movimente também o seu corpo, como 
as crianças da cena. 

3. Como você sabe se as crianças estavam gostando de 
movimentar o corpo? E você? Gosta de movimentar seu 
corpo? Explique por quê.

ORIENTE NA DESCRIÇÃO DETALHADA 
DA CENA.

ESTIMULE AS CRIANÇAS A MOVIMENTAR O 
CORPO, COM SEGURANÇA.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE SE OS ALUNOS PERCEBEM 
QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FELIZES.

Página 13

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Explore a cena oralmente com a turma 

com perguntas como: onde as crianças estão? O que elas 
estão fazendo? Como elas brincam? Qual é a sua brinca-
deira preferida? Você gosta de brincar sozinho ou com seus 
colegas? Por quê? Quantas crianças estão brincando? Ve-
rifique o que as crianças já sabem sobre o corpo e se são 
capazes de nomear partes do corpo. Explique a elas que as 
partes compõem um todo que funciona de forma integrada. 
Isso permite que nosso corpo realize diferentes movimentos. 
Instigue-as a imaginar o que lhes permite realizar movimen-
tos e obedecer a comandos. Faça perguntas como: por que 
podemos ficar de pé e movimentar braços e pernas? O que 
nos permite pular, correr, sentar? Por que é importante nos 
deslocar de um lugar para outro, realizando movimentos em 
diferentes direções?

Atividade 2 - Antes de realizar esta atividade, organize 
as crianças no lugar em que brincam no recreio, para que 
possam realizar movimentos variados com o corpo. Resguar-
de a segurança das crianças. 

Atividade 3 - Oriente as crianças a observar novamente a cena, antes de responder a esta questão. 
Peça que observem as expressões faciais das crianças, antes de responder se elas estavam gostando 
de movimentar o corpo.EDITO
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Atividade complementar 
1. Brinque com as crianças de “Terra ou Mar”. A versão a seguir é originária de Moçambique e pro-

vavelmente chegou até nós pelos negros escravizados trazidos da África para o Brasil. 

Material: giz escolar.

Local: quadra ou pátio.

Como brincar: 1 Quando a professora (ou professor) disser: Mar! Todos deverão pular para o lado 
mar. 2 Quando disser: Terra! Todos deverão pular para o lado terra. 3 A professora (ou professor) pode 
dizer terra ou mar repetidamente. Fique atento para não errar! 4 Se você pular para o lado errado, sai 
temporariamente da brincadeira. 5 A última criança que permanecer na brincadeira sem errar será a 
vencedora. A dinâmica dessa brincadeira se assemelha ao tradicional morto-vivo. 

Converse com a turma sobre a origem da brincadeira. Proponha outras atividades que envolvam brin-
cadeiras, jogos, canções e histórias que digam respeito às tradições culturais da comunidade afrodescen-
dente e de outros grupos. Nestes endereços eletrônicos, você encontra várias sugestões de aulas sobre a 
África: <http://africaportaldoprofessor.wordpress.com/sugestoes-de-aulas/>. Acesso em: set. 2020.

2. Faça com a turma uma lista de brincadeiras que exijam movimento do corpo. É comum crianças 
brincarem de pular corda, amarelinha, esconde-esconde, cabra-cega, queimada, bolinha de sabão. Escre-
va, na lousa, as brincadeiras citadas pela turma. Após o levantamento das informações, monte um gráfico 
de colunas numa folha de papel Kraft. Peça a cada criança para escolher uma cor e pintar na coluna 
correspondente um quadrinho para representar sua brincadeira preferida. Veja um modelo de gráfico.

Lista de brincadeiras.
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Fonte: Turma da Escola Amarelinha

Em dia combinado, proponha-lhes que brinquem no pátio da escola de amarelinha, pega-pega e ou-
tras brincadeiras que sugerirem. 

Fique atento! 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.

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; (EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos; (EI03EO03) Ampliar as relações interpesso-
ais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olha-
res e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; (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.EDITO
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Página 14

Orientações metodológicas 
Atividade 4 - O contato com obras de arte, mesmo que 

por meio do livro didático, é muito importante na formação 
das crianças. Pergunte aos alunos se já viram algum dos 
quadros e se acreditam que estes são de um mesmo pintor 
ou de pintores diferentes. Esse questionamento permite que 
as crianças façam inferência, observando o estilo, os traços 
marcantes de Portinari. Depois, questione se já ouviram falar 
do pintor. É muito provável que não, por se tratar de crianças 
pequenas. Fale quem foi Portinari e sua importância para a 
arte no Brasil. Depois converse com os alunos sobre o con-
teúdo da obra e as cenas ali retratadas. Um quadro deve ser 
apreciado e pode ser interpretado, de modo que os alunos 
podem tentar identificar o que o autor quis mostrar. 

Atividade 5 - Pergunte aos alunos: como as crianças brincam 
em cada quadro? Qual é o nome de cada brincadeira? Essas 
brincadeiras ainda existem na atualidade? Você gosta de brincar 
como as crianças retratadas nesses quadros? Na sequência, pro-
ponha a reprodução das brincadeiras no pátio da escola.

Saiba mais 
Candido Portinari foi um importante artista plástico brasileiro da fase modernista. É reconhecido 

mundialmente. Para conhecer outras obras de sua autoria, acesse: <http://www.portinari.org.br/>; <ht-
tps://www.todamateria.com.br/candido-portinari/>. Acessos em: 16 mar. 2020.

Atividade complementar
Se possível, apresente outras pinturas de Candido Portinari sobre o tema brincadeiras. Peça aos alu-

nos que escolham uma pintura de Candido Portinari e façam um desenho parecido com o dele em folha 
separada. Veja se escolhem pinturas diferentes para enriquecer a atividade. 

Desperte o interesse das crianças para a pintura. Separe tintas de cores variadas e papel de espessura 
mais grossa, para que não se rasgue ao ser molhado com a tinta. Organize as produções da turma, emoldu-
rando as pinturas, e proponha que façam, na escola, uma exposição de todos os trabalhos realizados. Você 
pode transformar a exposição em um evento para toda a escola. É uma oportunidade para trabalhar o gênero 
textual convite. Peça a uma criança que desenhe, em papel avulso, um dos quadros apresentados na página. 
Outra criança faz um colorido no desenho. Depois a turma ditará o texto do convite e você será o escriba.

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 emo-
ções, 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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades ma-
nuais 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 (es-
crita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF02) Inventar brincadeiras 
cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 
gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica 
e/ou de leitura; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobra-
dura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
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4. Agora, veja as imagens abaixo. Observe como Candido 
Portinari, um famoso pintor brasileiro, representou crianças 
brincando.

 Conte para a turma como é a brincadeira representada em 
cada obra.

5. Você acha que na época de Candido Portinari as crianças 
brincavam como brincam hoje? Justifique sua resposta.

CANDIDO PORTINARI. 
RODA INFANTIL.  
ÓLEO SOBRE TELA, 
39 X 47 cm. 1932. 

A
ce

rv
o 

ob
ra

 3
51

8.
 F

on
te

: w
w

w
.p

or
tin

ar
i.o

rg
.b

r

A
ce

rv
o 

ob
ra

 2
01

2.
 F

on
te

: w
w

w
.p

or
tin

ar
i.o

rg
.b

r

CANDIDO PORTINARI. 
MENINOS BRINCANDO. 
ÓLEO SOBRE TELA,  
60 X 72,5 cm. 1955.

ORIENTE A OBSERVAÇÃO DA CENA PELAS 
CRIANÇAS.  

RESPOSTA PESSOAL. ESPERA-SE QUE AS CRIANÇAS RELACIONEM O MODO DE 
BRINCAR RETRATADO COM O ATUAL. O SEGUNDO QUADRO RETRATA “BRINCAR 
DE BANANEIRA”. EXPLIQUE SOBRE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO BRINCAR.
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Página 15

Orientações metodológicas 
BELA significa “formosa”, “bonita”. Explore a ilustração 

com a turma. Faça perguntas como: o que a menina está fa-
zendo? Ela gosta do que faz? Por que vocês pensam assim? 
Qual é o nome do brinquedo da menina? Vocês também 
gostam de andar de bicicleta? Que cuidados a menina tomou 
para não se machucar? O nome da menina é BELA. Peça que 
coloquem o dedinho sobre o nome da menina e repitam com 
você: BELA. Que letra está representada no quadro ao lado 
da ilustração? Explique que a letra B foi representada de 
quatro maneiras diferentes (bastão, cursiva maiúscula, im-
prensa e cursiva minúscula). Enquanto você explica, peça às 
crianças que apontem o dedinho para a representação que 
está de acordo com sua explicação. Escreva no quadro o 
nome da menina com letra cursiva, mostrando a letra maiús-
cula no início do nome BELA. Ajude as crianças a localizarem 
na página as quatro formas usadas para escrever a letra B. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase BELA ANDA 
DE BICICLETA. Peça que repitam passando o dedinho da 
esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 

Atividade 2 - Fale o nome BELA, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro som 
do nome BELA? (Resposta esperada: /b/.) Pergunte também qual é o primeiro som da palavra BICICLE-
TA. (Resposta esperada: /b/.)

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 
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1. Leia com a turma.
 
 BELA ANDA DE BICICLETA.

2. Qual é o primeiro som do nome BELA?

3. Escreva a letra B nos quadrinhos vazios.
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO 
DE FORMA ADEQUADA.
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Página 16

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça às crianças que falem, inicialmen-

te, os nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, 
em voz alta. Em seguida, peça que identifiquem quais têm 
som inicial parecido e façam um colorido nelas (BICICLETA, 
BOLA, BALÃO). Enriqueça a atividade, solicitando às crian-
ças que identifiquem o som/b/ nas palavras e façam um co-
lorido nas letras B de cada palavra. Quantas vezes o som/b/ 
aparece em cada palavra? (Resposta esperada: uma vez.) 
Leia com as crianças as palavras da atividade 4, uma de 
cada vez, pausadamente. Peça que mostrem com o dedinho 
onde a palavra começa e falem, juntos, o som inicial desta 
palavra: /b/.

Atividade 5 - Leia o enunciado para as crianças e peça-lhes 
que realizem a atividade. 

Atividade 6 - Leia a atividade para as crianças e peça-lhes 
para identificar o som inicial da palavra BALA. Em seguida, 
peça-lhes que identifiquem e digam os nomes das figuras. 
Mostre que o som /b/ se repete em algumas delas. Peça-lhes 
para contar quantas vezes esse som aparece em cada uma 

das palavras, e depois registrar o número abaixo de cada figura.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e ne-
cessidades em situações diversas; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas 
capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpes-
soais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 
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4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som.

5. Leia com a turma as palavras. 

A L AB

O L OB

  Pinte de  o quadrinho onde cada palavra começa. 

  Pinte de  o quadrinho onde cada palavra termina.

6. Qual é o primeiro som da palavra BALA?

 Fale com a turma os nomes das figuras. Escreva, à frente 
de cada uma, quantas vezes este som aparece. 
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VERMELHO

VERMELHO

AZUL

AZUL

BEBÊ.                              BABÁ.          BOIA.

2 2 1

/b/.
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CAIO

1. Leia com a turma.

 CAIO BRINCA COM O CAVALINHO DE PAU.

2. Qual é o primeiro som do nome CAIO?

3. Escreva a letra C nos quadrinhos vazios.

C C
c c
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO DE 
FORMA ADEQUADA.

Página 17

Orientações metodológicas 
CAIO significa “alegre”, “contente” ou mesmo “feliz”. Ex-

plore a ilustração com a turma. Faça perguntas como: o que 
o menino está fazendo? Ele está gostando de brincar? Por 
que vocês pensam assim? Qual é o nome do brinquedo? 
Vocês já brincaram com cavalinho de pau? Vocês gostam 
de brincar assim? O nome do menino é CAIO. Coloquem o 
dedinho sobre o nome do menino e repitam comigo: CAIO. 
Que letra está representada no quadro ao lado da ilustração? 
Explique às crianças que a letra C foi representada de quatro 
maneiras diferentes (bastão, cursiva maiúscula, imprensa e 
cursiva minúscula). Enquanto você explica, peça às crianças 
que apontem o dedinho para a representação que está de 
acordo com sua explicação. Escreva no quadro o nome do 
menino com letra cursiva, mostrando a letra maiúscula no 
início do nome CAIO. Ajude as crianças a localizarem na pá-
gina as quatro formas usadas para escrever a letra C. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase CAIO BRINCA 
COM O CAVALINHO DE PAU. Peça que repitam a frase, pas-
sando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando 
o sentido da leitura. EDITO
RA D

IM
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Atividade 2 - Fale o nome CAIO, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro som 
do nome CAIO? (Resposta esperada: /k/.) Pergunte também qual é o primeiro som da palavra CAVALI-
NHO. (Resposta esperada: /k/.) Para a letra C, deve ser trabalhado apenas o som /k/, como na palavra 
CAIO e CAVALINHO, deixando os outros sons dessa letra para o período de alfabetização.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A.

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas.

Atividade complementar 
1. Distribua massinha de modelar para as crianças e peça-lhes que modelem as letras A, B, C e outras 

que já conheçam.
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2. Pergunte às crianças: vocês já sabem que a palavra EU tem dois sons. Quais são eles? (Resposta 
esperada: /ê/ e /u/.) Muito bem, a palavra EU tem o som /ê/ e o som /u/. Vamos ver quantos sons tem 
a palavra CAIO? (Resposta esperada: /k/; /a/; /i/; /o/.) Repita quantas vezes forem necessárias para que 
as crianças identifiquem cada som. À medida que você for pronunciando, vá anotando no quadro ou mos-
trando os dedos, de modo que elas possam visualizar a contagem dos sons. Como elas provavelmente 
já conhecem as vogais, terão condição de identificar os fonemas da palavra e contá-los.

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 significa-
tiva; (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 atendi-
mento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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4. Leia e recite com a turma. 

O MUNDO DA CRIANÇA

UPA, UPA, CAVALINHO!

DE ONDE FOI QUE VOCÊ VEIO?

FOI DE PERTO OU FOI DE LONGE?

VOCÊ GOSTOU DO PASSEIO?

 CAVALINHO  NINHO   GALINHA

7. Fale o som de cada letra.
 
 A   E   I   O   U   B   C

8. Leia as palavras que podemos formar com essas letras.

 CAI  OCA  CABO  BOA

 BOCA  BICA  BICO  OBA

G
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do
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nd

es

EDVETE DA CRUZ MACHADO. IN: O MUNDO DA CRIANÇA, VOLUME 1.  
RIO DE JANEIRO: DELTA, 1984. (FRAGMENTO)

5. Separe as palavras de cada frase do texto com lápis de cor.
 Agora, conte quantas palavras tem cada frase e fale para a 

turma.

6. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que rimam.
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6

7

4

/a/,        /e/,          /i/,          /o/,          /u/,          /b/,         /k/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS JÁ ESTÃO CONSEGUINDO FAZER ANÁLISE E 
SÍNTESE DE SONS COM AS VOGAIS E AS CONSOANTES APRENDIDAS. 

Orientações metodológicas

Atividade 4 - Explore a cena oralmente com a turma com 
perguntas como: qual é o nome do animal ilustrado? Que as-
sunto vocês pensam que será tratado no texto? Leia o poema 
para a turma, mostrando a entonação e o ritmo da leitura, de-
pois todos leem juntos. Repita a leitura até que todos consigam 
recitar a estrofe. Leia novamente o poema, pedindo que acom-
panhem a leitura, passando o dedo indicador no sentido con-
vencional da escrita. Pergunte às crianças de onde elas acham 
que o cavalinho veio? Será que o cavalinho gostou do passeio? 
Vamos imaginar? Peça às crianças que imaginem um passeio 
de cavalinho e contem para os colegas as aventuras vividas. 

Atividade 5 - Oriente a realização da atividade, lendo um 
verso de cada vez e contando quantas palavras cada verso 
tem. 

Atividade 6 - Fale junto com os alunos os nomes das 
figuras e peça que façam um colorido naquelas que rimam: 
CAVALINHO/NINHO. Peça que falem também outras palavras 
que rimam com CAVALINHO, como PINTINHO, GATINHO etc.EDITO
RA D

IM
ENSÃO



52

Atividade 7 - Realize a atividade de síntese e segmentação dos sons. Para cada palavra, primeiro 
pergunte quais são as letras da palavra, em seguida, pergunte o som de cada letra, fale junto com as 
crianças os sons das letras e, por fim, fale os sons de modo “emendado” (lendo a palavra). Verifique se 
as crianças já conseguem ler as palavras. 

Atividade complementar
Você encontra o poema completo em: <https://peregrinacultural.wordpress.com/2010/10/02/upa

-upa-cavalinho-poesia-infantil-de-edvete-da-cruz-machado/>. Acesso em: mar. 2020. Explore a estrofe 
com a turma e, se possível, leia todo o poema em sala. Planeje com os alunos a confecção de um ca-
valinho de pau. Deixe que eles brinquem à vontade com o brinquedo. Leve para a classe um cavalinho 
de pau e deixe as crianças brincarem coletivamente. Em seguida, 
proponha a confecção de cavalinhos de pau, um por aluno. Solicite 
a participação da família, por meio de bilhete, pedindo que enviem 
um cabo de vassoura para ser usado pela criança na confecção 
dos cavalinhos de pau. O bilhete deve ser produzido coletivamente 
(sendo você o escriba) e cada criança, em casa, faz a leitura para 
os familiares. Você confecciona, em papel cartão, moldes de cabeça 
de cavalo e orienta as crianças a completá-los desenhando olhos, 
narinas e boca. Use lã para as crinas dos cavalinhos.

Página 19 

Orientações metodológicas 
DAVI significa “amado”, “aquele que é amado”, “querido”, 

“predileto”. Explore a ilustração com a turma. Faça perguntas 
como: quem aparece na cena? Como é o cachorrinho? O 
menino gosta do cachorrinho? Por que vocês pensam as-
sim? E o cachorrinho gosta do menino? Por que você sabe 
disso? Que nome você daria para o cachorrinho? E para o 
menino? Você tem algum animal de estimação ou gostaria de 
ter? Qual? O nome do menino é DAVI. Peça que coloquem o 
dedinho sobre o nome do menino e repitam com você: DAVI. 
Que letra está representada no quadro ao lado da ilustração? 
Explique que a letra D foi representada de quatro maneiras 
diferentes (bastão, cursiva maiúscula, imprensa e cursiva mi-
núscula). Enquanto você explica, peça às crianças que apon-
tem o dedinho para a representação que está de acordo com 
sua explicação. Escreva no quadro o nome do menino com 
letra cursiva, mostrando a letra maiúscula no início do nome 
DAVI. Ajude as crianças a localizarem na página as quatro 
formas usadas para escrever a letra D. 
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DAVI
 

1. Leia com a turma.

 DUQUE É O CACHORRINHO DE DAVI.

2. Qual é o primeiro som do nome DAVI?

3. Escreva a letra D nos quadrinhos vazios.

D D
d d

   

   

   

D
D
d
D
d
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/d/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO 
DE FORMA ADEQUADA.

G
ab

rie
la

 M
ar

qu
es

Modelo de cabeça de cavalinho de pau

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; (EI03EF02) Inventar 
brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de es-
crita espontânea; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como dança, teatro e música; (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; 
e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 
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Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: DUQUE É O CACHORRINHO DE DAVI. Peça que repitam 
a frase, passando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 

Atividade 2 - Fale o nome DAVI, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro som 
do nome DAVI? (Resposta esperada: /d/.) Pergunte também qual é o primeiro som da palavra DUQUE. 
(Resposta esperada: /d/.)

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar
Peça às crianças para fazerem um desenho colorido, bem bonito, em folha separada ou no caderno, 

em que elas estejam com um animalzinho de estimação (animal que elas têm ou gostariam de ter). 
Antes, deixe que verbalizem como é esse animalzinho, o que fazem quando estão juntos, que cuidados 
têm com o bichinho etc. 

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas.
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4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som.

5. Fale junto com a turma o som da letra que está faltando no 
nome da figura.

 Agora, escreva a letra e leia a palavra.

   
     OMINÓ

 Qual é o primeiro som da palavra DOMINÓ? 
 

 Fale os nomes das figuras. Escreva, abaixo de cada uma, 
quantas vezes este som aparece.
  

DINOSSAURO DADO CANECA DIAMANTE
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/d/.

/d/.

2 2 1

D

DADO.DEDO. CABIDE.
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Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça às crianças que falem, inicialmente, 

os nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, em 
voz alta. Em seguida, peça que identifiquem quais têm som 
inicial parecido e façam um colorido nelas (DINOSSAURO/
DADO/DIAMANTE). Enriqueça a atividade, solicitando às 
crianças que identifiquem o som /d/ nas palavras que dão 
nome às figuras e façam um colorido nas letras D. Quantas 
vezes o som /d/ aparece em cada palavra? (Resposta espe-
rada: uma vez, nas palavras DINOSSAURO E DIAMANTE, e 
duas vezes, na palavra DADO.) Leia com as crianças as pala-
vras da atividade 4, uma de cada vez, pausadamente. Peça-
lhes que mostrem com o dedinho onde a palavra DINOSSAU-
RO começa e falem, juntos, o som inicial desta palavra: /d/. 
Em seguida, peça-lhes que mostrem com o dedinho a letra 
que representa o som final desta palavra e falem juntos. Re-
pita o mesmo procedimento para as outras palavras (DADO/
CANECA/DIAMANTE). 

Atividade 5 - Oriente as crianças a resolver a questão 5, 
dizendo o nome da figura, o som da letra que está faltando 

(D) e escrevendo a letra que representa esse som /d/.

Atividade 6 - Antes do registro, realize a atividade oralmente com as crianças: vamos falar o nome 
de cada figura, pausadamente. Agora vamos contar quantas vezes o som /d/ aparece na primeira figura. 
Fale, pausadamente, e repita quantas vezes forem necessárias. Faça o mesmo procedimento com as outras 
palavras. Leia o enunciado da questão e peça aos alunos que a resolvam. Verifique se as respostas estão 
corretas, e incentive as crianças com elogios. Auxilie aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade. EDITO

RA D
IM

ENSÃO
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Atividade complementar
Utilize as figuras da atividade 5 para realizar este trabalho. Pergunte: quais são os sons da palavra 

DEDO? (Resposta esperada: /d/ /ê/ /d/ /ô/.) Muito bem, a palavra DEDO tem os sons /d/ /ê/ /d/ ô/. 
Quantos sons? (Resposta esperada: quatro.) Quais são os sons da palavra DADO? (Resposta esperada: 
/d/ /a//d/ /ô/.) Muito bem, a palavra DADO tem os sons /d/ /a/ /d/ /ô/. Quantos sons? (Resposta espe-
rada: quatro.) Quais são os sons da palavra CABIDE? (Resposta esperada: /k/ /a /b/ /i/ /d/ /ê/.) Muito 
bem, a palavra CABIDE tem os sons /k/ /a/ /b/ /i/ /d/ /ê/. Quantos sons? (Resposta esperada: seis.)

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; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 
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Orientações metodológicas 
Atividade 7 - Escreva o nome DAVI na lousa, leia-o com 

a turma, pronunciando de forma pausada cada sílaba da pa-
lavra, orientando as crianças a baterem as mãos na carteira 
para cada pedaço da palavra que ouvirem. Progredindo no 
desenvolvimento da consciência fonológica, nesta atividade, 
trabalharemos com as unidades sonoras chamadas sílabas. 
Pergunte às crianças quantas vezes elas bateram a mão na 
carteira. (Resposta esperada: duas vezes.) Escreva nova-
mente a palavra separada em sílabas, para que as crianças 
possam visualizar as duas sílabas que ela contém. Explique 
à turma que cada pedaço falado da palavra representa uma 
sílaba. Leia o enunciado da questão e oriente as crianças na 
realização da atividade.

Atividade 8 - Realize o mesmo procedimento para a di-
visão em sílabas da palavra DUQUE. Desta vez, ao realizar a 
atividade, as crianças devem pintar uma bolinha para cada 
sílaba da palavra DUQUE. Terminada a atividade, leia para as 
crianças o que é sílaba. Peça que repitam a frase que você leu.

Atividade complementar
Peça a cada criança para dizer, pausadamente, seu primeiro nome, e mostrar com os dedinhos quan-

tas sílabas ele possui. Essa atividade pode ser realizada com as crianças contando as sílabas dos nomes 
dos colegas, um de cada vez, consultando um cartaz exposto na sala de aula, com os nomes das crian-
ças escritos em ordem alfabética. 

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; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 
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6. Leia com a turma, devagar, o nome 
do menino. Bata uma palma para cada 
pedaço do nome que você falar.

    DAVI  
 Quantas palmas você bateu   
para dizer esse nome? 

 Agora veja como você pode escrever 
essa palavra de acordo com o número 
de palmas que você bateu.

   DA VI

 Pinte uma bolinha para cada palma que você bateu.
  

 CADA PEDAÇO IDENTIFICADO NA PALAVRA É UMA SÍLABA.
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7. Fale devagar o nome do cachorrinho de Davi, batendo uma 
palma para cada pedaço do nome dele.

DUQUE  

2

X X
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8. Vamos continuar encontrando sílabas nas palavras?

 Leia com a turma o nome de cada animal, batendo 
palmas para cada pedaço que você falar.

GATO – CAVALO – COELHO – PATO – BORBOLETA

 Desenhe cada animal no quadro que tem a quantidade de 
sílabas do nome dele. 

 

4 2

3 4

2 3
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SUGESTÃO DE RESPOSTA: 
GATO OU PATO.

SUGESTÃO DE RESPOSTA: 
CAVALO OU COELHO.

SUGESTÃO DE RESPOSTA: 
BORBOLETA.

SUGESTÃO DE RESPOSTA: 
GATO OU PATO. SUGESTÃO DE RESPOSTA: 

CAVALO OU COELHO.
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Orientações metodológicas
Atividade 9 - Nesta atividade, as crianças vão identificar 

sílabas em nomes de animais, explorando palavras desse 
campo semântico. Antes de realizar a atividade, vamos tra-
balhar com identificação de animais. Os animais são seres 
vivos que respiram e podem se mover. No Material Digital 
do Professor, você encontra figuras de animais e objetos. 
Imprima essas figuras ou, se preferir, colecione gravuras de 
animais como elefante, cavalo, coelho, pato, borboleta, ca-
chorro, gato, tucano, peixe, baleia; objetos como lápis, ca-
derno, televisão, e brinquedos variados como bola, peteca, 
boneca, bicicleta etc. 

1. Proponha às crianças uma brincadeira: elas vão clas-
sificar as figuras que você apresentar, dizendo se são ani-
mais ou objetos, organizando-as em dois grupos. Organize 
as crianças em roda e, no centro do círculo, coloque duas 
caixinhas. Uma com o título ANIMAIS, a outra com o título 
OBJETOS. Ao lado, coloque as figuras que você colecionou. 
Explique que os animais são seres vivos que respiram e po-

dem se mover. 

2. Mostre para as crianças a figura de um elefante, por exemplo, e pergunte: qual é o nome desta 
figura? (Resposta esperada: elefante.) O elefante respira e se move? (Resposta esperada: sim.) O ele-
fante é um animal ou objeto? (Resposta esperada: animal.) Em que caixinha eu vou colocar essa figura? 
(Resposta esperada: na caixinha dos animais.) Em seguida, mostre para as crianças a figura de uma 
boneca, por exemplo, e pergunte: qual é o nome desta figura? (Resposta esperada: boneca.) A boneca 
respira e se move? (Resposta esperada: não.) A boneca é um animal ou objeto? (Resposta esperada: 
objeto.) Em que caixinha eu vou colocar essa figura? (Resposta esperada: na caixinha dos objetos.) Pro-
ceda assim até perceber que as crianças aprenderam a classificar animais e objetos, observando suas 
características. 

Oriente a turma a abrir o livro nesta página e explore, inicialmente, a ilustração. Leia o enunciado da 
questão e, pausadamente, o nome de cada animal a ser ilustrado. Peça que batam palmas para cada 
sílaba do nome do animal que você falar. Por exemplo, ELEFANTE. Peça que repitam a palavra ELEFANTE, 
pausadamente, batendo palmas para cada sílaba encontrada. Pergunte por que o desenho do elefante 
está no quadro com o número 4. (Resposta esperada: porque ELEFANTE tem 4 sílabas.) Proceda da 
mesma forma com os nomes dos outros animais e verifique se as crianças entenderam onde cada um 
deve ser desenhado. Em seguida, oriente as crianças a realizar o registro. Verifique se as respostas estão 
corretas, fazendo as intervenções necessárias, e incentive as crianças com elogios. Auxilie aquelas que 
ainda apresentem alguma dificuldade.

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; (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; (EI03CG05) Coordenar 
suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações di-
versas; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 
e o entre em uma sequência. 
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Página 23

Orientações metodológicas 
EDUARDO significa “guardião das riquezas”, “protetor 

das riquezas”. Explore a ilustração com a turma. Faça per-
guntas como: quem aparece na cena? Como é o gatinho? 
O menino gosta do gatinho? Por que você pensa assim? E 
o gatinho gosta do menino? Por que você sabe disso? Que 
nome você daria para o gatinho? E para o menino? O nome 
do menino é EDUARDO. Peça que coloquem o dedinho sobre 
o nome do menino e repitam com você: EDUARDO. Que letra 
está representada no quadro ao lado da ilustração? Explique 
que a letra E foi representada de quatro maneiras diferentes 
(bastão, cursiva maiúscula, imprensa e cursiva minúscula). 
Enquanto você explica, peça às crianças que apontem o de-
dinho para a representação que está de acordo com sua 
explicação. Escreva no quadro o nome do menino com letra 
cursiva, mostrando a letra maiúscula no início do nome EDU-
ARDO. Ajude as crianças a localizarem na página as quatro 
formas usadas para escrever a letra E. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: ESTOPA É O 
GATINHO DE EDUARDO. Peça que repitam a frase, passando 

o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 

Atividade 2 - Fale o nome EDUARDO, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro 
som do nome EDUARDO? Qual é o primeiro som da palavra ESTOPA? (Resposta esperada: /ê/.)

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas.

Atividade complementar
Distribua para as crianças barbante ou lã, cola e uma folha de papel. Peça-lhes que modelem as letras 

A, B, C e outras que já conhecem. Forre as mesinhas e oriente as crianças na organização do local para 
realizar a atividade.
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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; (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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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EDUARDO

1. Leia com a turma.
 
 ESTOPA É O GATINHO DE EDUARDO.

2. Qual é o primeiro som do nome EDUARDO?

3. Escreva a letra E nos quadrinhos vazios.

E E
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO DE 
FORMA ADEQUADA.
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Página 24

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça às crianças que falem, inicialmente, os 

nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, em voz 
alta. Em seguida, identifiquem quais têm som inicial pareci-
do e faça um colorido nelas (EMA/ELEFANTE). Enriqueça a 
atividade, solicitando às crianças que identifiquem o som/ê/ 
nas palavras que dão nomes às figuras e façam um colorido 
nas letras E. Leia com as crianças as palavras da atividade 
4, uma de cada vez, pausadamente. Peça-lhes que mostrem 
com o dedinho onde a palavra EMA começa e falem, juntos, 
o som inicial desta palavra /ê/. Em seguida, peça-lhes que 
mostrem com o dedinho a letra que representa o som final 
desta palavra e falem juntos /a/. 

Atividade 5 - Explore a imagem perguntando: quem con-
segue explicar o que está ilustrado? Qual é o assunto deste 
texto? Leia o trava-língua para a turma, com pronúncia e 
entonação adequadas. Em seguida, você lê cada verso e os 
alunos vão repetindo. Quando perceber que já estão conse-
guindo recitar sozinhos, pergunte: que palavras se repetem 
neste texto? GATO/ESCONDIDO/RABO/DE FORA. A repeti-

ção ajuda ou complica a fala? É mais fácil falar o texto devagar ou bem rápido? Qual é a relação entre 
a imagem e o texto? Explique para os alunos que este texto é um trava-língua. Por que será que este 
texto recebe esse nome?

Atividade 6 - Leia novamente com a turma o trava-língua. Peça às crianças que deem um pulinho 
sempre que repetirem a palavra GATO. Depois peça que localizem no trava-língua essa palavra. Em se-
guida, leia o enunciado e peça-lhes que resolvam a questão.

Atividade 7 - Antes de realizar esta atividade, fale para os alunos: O GATO TEM O RABO PELUDO. O 
que significa peludo? (Resposta esperada: cheio de pelo.) Fale outras frases usando a palavra peludo, 
e os alunos vão dizer se o uso da palavra está correto. Mostre uma figura de pássaro e de cachorrinho 
peludo para as crianças terem uma referência para responder. O PÁSSARO TEM O RABO PELUDO. (Res-
posta esperada: não.) O CACHORRINHO É PELUDO. (Resposta esperada: sim.) Em seguida, leia com a 
turma o significado da palavra peludo, no glossário. 

Saiba mais 
Os trava-línguas são ótimos para trabalhar a consciência de aliterações, ou seja, desenvolver a habili-

dade de identificar em diferentes palavras sons consonantais parecidos ou idênticos. “Trava-língua é uma 
espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases com grande con-
centração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem 
diferente. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à dificuldade que as pessoas enfrentam 
ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem ‘travar a língua’. “Fonte: Sítio: 
Só português. Trava-línguas. Disponível em: <http://www.soportugues.com.br/secoes/trava/>. Acesso 
em: 20 ago. 2020.

Sugestões de trava-línguas para brincar com a turma 

Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes./Pedro pregou um prego na porta preta./O pelo do 
peito do pé do padre Pedro é preto.

24

4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som.

5. Leia com a turma o trava-língua.

GATO

GATO ESCONDIDO

COM RABO DE FORA

TÁ MAIS ESCONDIDO

QUE RABO ESCONDIDO

COM GATO DE FORA.
   
   DOMÍNIO PÚBLICO

6. Circule todas as palavras GATO no trava-língua.

7. Circule o GATO que tem o rabo bem peludo. 

  EMA    ELEFANTE    ABELHA

Pixabay.com
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VAMOS BRINCAR?

2. Como você acha que Eduardo ficou, quando encontrou seu 
gatinho? Circule a carinha que representa o que você pensa.
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1. Use lápis de cor por dentro do labirinto e ajude Eduardo a 
encontrar seu gatinho.

ALEGRE.                      TRISTE.                 COM RAIVA.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Página 25

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Nesta página, a turma vai realizar a brinca-

deira do labirinto, que contribui para desenvolver habilidades 
na criança como a coordenação motora, o senso de lógica, 
o senso direcional ou de lateralidade, o senso de organiza-
ção, de planejamento, entre outras. Os labirintos podem ser 
planejados com percursos diferentes que levam a caminhos 
de volta à entrada e até a becos sem saída. Antes de realizar 
esta atividade, proponha labirintos que as crianças possam 
percorrer caminhando, no pátio da escola ou outro lugar 
apropriado. Veja esta sugestão com giz de lousa colorido.
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Antes de realizar a atividade desta página, oriente as crianças a percorrer com o dedo indicador o 
labirinto, antes de traçar o caminho com lápis de cor. Verifique se as respostas estão corretas, e incentive 
as crianças com elogios. Auxilie aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade.

Atividade 2 - Converse com as crianças sobre os sentimentos de Eduardo, ao encontrar o gatinho, 
antes de realizar a atividade proposta. Pergunte também se gostam de brincar de labirinto. É importante 
que você realize outras atividades de labirinto, visando a contribuir para o desenvolvimento das referidas 
habilidades. 

Atividade complementar 
Desenhe labirintos no pátio da escola para as crianças percorrerem e se divertirem. Veja: 

“Jogos grátis para crianças - Labirintos!!!” Disponível em: <https://www.jogosgratisparacriancas.com/
labirintos/ 12-labirinto-carro.php>. Acesso em: 2 ago. 2020. 

“TEMPOJUNTO. Ideias incríveis para brincar de labirinto (Patrícia Marinho).” Disponível em: <https://
www.tempojunto.com/2017/05/19/10-ideias-de-labirintos-caseiros-para-fazer-com-as-criancas/>. 
Acesso em: 2 ago. 2020. 

Combine com as crianças brincadeiras de labirinto, utilizando a internet, como no primeiro endereço 
acima. Construa labirintos com elas, a partir das sugestões apresentadas no segundo endereço.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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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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; (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 neces-
sidades em situações diversas.

Página 26
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APRENDENDO MAIS

ANIMAIS
DUQUE E ESTOPA SÃO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. VAMOS CONHECER 
OUTROS ANIMAIS?

1. A professora lê o número e a frase que descreve cada animal.

2. Você escreve o número no círculo perto da foto do animal. 
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OBSERVE SE OS 
ALUNOS ESTÃO 
NUMERANDO 
AS IMAGENS 
CORRETAMENTE.
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2

4
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Orientações metodológicas
Atividades 1 e 2 - Antes de realizar as atividades, co-

lecione gravuras de animais com a ajuda das crianças. Cole 
as gravuras em papel mais grosso e monte um baralho com 
a turma. Durante o estudo, proponha-lhes que organizem 
as gravuras de acordo com diferentes critérios: habitat ou 
onde vivem (aquáticos, terrestres ou aquáticos e terrestres); 
cobertura do corpo (penas, pelo, escamas); a forma de se 
locomover (rastejar, saltar, voar, nadar).

Explore oralmente as ilustrações para as crianças identifi-
carem os animais, seus nomes e descreverem suas caracte-
rísticas. Em seguida, leia o enunciado e explique às crianças 
que você dirá números e frases relacionadas a cada animal, 
e elas deverão escrever o número correspondente ao animal, 
no círculo. Escreva os números na lousa para auxiliá-las na 
realização da tarefa. Frases: 1. É o maior animal da Terra./2. 
Ave que tem a cauda parecida com um leque./3. Animal que 
rasteja e põe seus ovos na areia da praia./4. Animal que tem 
penas e voa. Alimenta-se do néctar das flores./5. Animal que 
nada e pode viver em aquários./6. O filhote desse animal se 

chama girino./7. Animal que tem uma grande juba./8. Animal que produz mel.

Troque ideias com a turma sobre a importância da preservação dos seres vivos. Animais e plantas 
entram em extinção devido a transformações naturais que ocorrem no ambiente, como as que levaram 
à extinção dos dinossauros. Atualmente, a grande causa de extinção tem sido a intervenção humana na 
natureza, como queimadas, exploração dos recursos naturais, caça ilegal.

Atividade complementar 
Faça listas com os nomes dos animais e peça às crianças que as registrem no caderno. Relembre 

cantigas e brincadeiras que falem de animais. Oriente a modelagem de animais em massinha ou argila e 
monte uma maquete com a turma.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a na-
tureza, seus fenômenos, sua preservação; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e me-EDITO
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IM
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 FELIPE 

F F
f f

1. Leia com a turma.

 FELIPE GOSTA DE JOGAR FUTEBOL.

2. Qual é o primeiro som do nome FELIPE?

3. Escreva a letra F nos quadrinhos vazios.

F
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O 
TRAÇADO DE FORMA ADEQUADA.

Página 27

Orientações metodológicas
Atividades 1 e 2 - FELIPE significa “amigo dos cavalos”, 

“o que gosta dos cavalos”. Explore a ilustração com a turma. 
Faça perguntas como: o que o menino está fazendo? Onde 
ele está? Qual é o nome do brinquedo de Felipe? Por que 
será que o menino brinca sozinho? Você gosta de brincar 
sozinho ou com os colegas? Explique. Você gosta de brincar 
com bola? O nome do menino é FELIPE. Peça que coloquem 
o dedinho sobre o nome do menino e repitam com você: 
FELIPE. Que letra está representada no quadro ao lado da 
ilustração? Explique que a letra F foi representada de quatro 
maneiras diferentes (bastão, cursiva maiúscula, imprensa e 
cursiva minúscula). Enquanto você explica, peça às crianças 
que apontem o dedinho para a representação que está de 
acordo com sua explicação. Escreva no quadro o nome do 
menino com letra cursiva, mostrando a letra maiúscula no 
início do nome FELIPE. Ajude as crianças a localizarem na 
página as quatro formas usadas para escrever a letra F. Leia 
para as crianças a frase: FELIPE GOSTA DE JOGAR FUTEBOL. 
Peça que repitam a frase, passando o dedinho da esquer-
da para a direita, acompanhando o sentido da leitura. Fale 

o nome FELIPE, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro som do nome FELIPE? 
(Resposta esperada: /f/.) Pergunte: O que Felipe gosta de jogar? Qual é o primeiro som da palavra FU-
TEBOL? (Resposta esperada: /f/.)

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar
Peça as crianças para fazerem um desenho colorido, bem bonito, de um brinquedo de que gostam, 

em folha separada ou no caderno, e peça que escrevam o nome do brinquedo que desenharam (escrita 
emergente). 

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas.

didas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em dife-
rentes 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 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e tex-
tos, por meio de escrita espontânea.
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4. Leia com a turma os nomes das figuras. Pinte aquelas que 
começam com o mesmo som. 

5. Leia com a turma o nome da figura. Fale o som da primeira  
e o da última letra desta palavra.

 Agora, escreva o número de letras e sílabas da palavra.  

PALAVRA LETRAS SÍLABAS

FIVELA

6. Fale o som de cada letra.
 

A  E  I  O  U  B  C  D  F
 

 Leia palavras que podemos formar com essas letras.
 

 FIO   FOCA   DADO 

 CABO          CAFÉ      COCADA

 Faça um desenho bem bonito, em folha separada, da sua 
diversão preferida. Não se esqueça de colorir e mostrar  
para a turma. 
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 FOCA FOLHA VIOLÃO FITA
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PRIMEIRO SOM /f/;  
ÚLTIMO SOM /a/. 

6 3

/a/,      /e/,     /i/,      /o/,      /u/,      /b/,      /k/,      /d/,     /f/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS JÁ ESTÃO CONSEGUINDO FAZER ANÁLISE 
E SÍNTESE DE SONS COM AS VOGAIS E AS CONSOANTES APRENDIDAS. 

RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE OS ALUNOS 
A EXPLICAR PARA OS COLEGAS O QUE DE-
SENHARAM.

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça às crianças que falem, inicialmente, 

os nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, em 
voz alta. Em seguida, peça que identifiquem quais têm som 
inicial parecido e façam um colorido nelas (FOCA/FOLHA/
FITA). Enriqueça a atividade, solicitando às crianças que iden-
tifiquem o som /f/ nas palavras que dão nomes às figuras 
e façam um colorido nas letras F. Pergunte: quantas vezes o 
som /f/ aparece em cada palavra? (Resposta esperada: uma 
vez.) Leia com as crianças as palavras da atividade 4, uma 
de cada vez, pausadamente. Peça que batam a mãozinha na 
carteira, quando perceberem o som inicial /f/ em cada pa-
lavra. Em seguida, peça que observem as palavras que dão 
nomes às figuras (você as escreve na lousa, uma de cada 
vez). Chame uma criança e oriente-a a apontar com o dedo 
o nome da primeira letra da palavra. Pergunte: qual é o nome 
desta letra? (Resposta esperada: F.) Qual é o som dessa le-
tra? (Resposta esperada: /f/.) Repita o mesmo procedimento 
com as outras palavras (FOLHA/FITA). Pergunte: qual é o 
nome do objeto que não começa com o som /f/?(Resposta 

esperada: VIOLÃO.) Proponha à turma: vamos brincar com rimas? Eu vou mostrar algumas figuras e va-
mos dizer os nomes delas. Sempre que o nome da figura rimar com a palavra VIOLÃO, vocês vão bater 
uma palma. No Material Digital do Professor, há um cartão com figuras que rimam com a palavra violão. 
Use-o para realizar esta atividade, se não for possível, realize a atividade oralmente, dizendo palavras 
como CORAÇÃO/MELÃO/FELIPE/ AVIÃO/MAMÃO/ESTOPA/BALÃO. 

Atividade 5 - Leia o enunciado da questão e a resolva oralmente. Só depois você orienta o registro 
das respostas. Verifique se as respostas estão corretas, e incentive as crianças com elogios. Auxilie aque-
las que ainda apresentem alguma dificuldade.

Atividade 6 - Realize esta atividade de síntese e segmentação dos sons. Fale junto com as crianças 
os nomes das letras e, em seguida, o som de cada uma. Lembre-se de que o som dominante da letra C 
é /k/. Oriente a leitura das palavras. Você as escreve na lousa, lê pausadamente uma de cada vez, pro-
nunciando com clareza cada palavra. Em seguida, faça a síntese dos sons com a turma. FIO /f/ /i/ /ô/; 
FOCA /f/ /ó/ /k/ /a/; DADO /d/ /a/ /d/ /ô/; CABO /k/ /a/ /b/ /ô/; CAFÉ /k/ /a/ /f/ /é/; COCADA /k/ /ô/ 
/k/ /a/ /d/ /a/. Verifique se as crianças já conseguem ler as palavras. Depois leia para a turma a palavra 
COCADA e pergunte: que sons se repetem nesta palavra? (Resposta esperada: o som /k/ se repete duas 
vezes, e o som /a/ também se repete duas vezes.) Verifique se todas as crianças estão participando da 
atividade, e incentive-as com elogios. Auxilie aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade, usando 
outras estratégias para explorar essa habilidade.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; 
(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e 
textos, por meio de escrita espontânea; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as relações inter-
pessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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APRENDENDO MAIS 

A ÁGUA
FELIPE BEBE ÁGUA E TOMA BANHO, DEPOIS DE JOGAR 
BOLA.

1. Pinte as cenas que mostram como você utiliza a água.

2. Fale para a turma como você contribui para economizar água.
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RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Página 29

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Converse com as crianças sobre situações 

do dia a dia em que utilizam a água. Veja se eles relacionam 
a água ao preparo de alimentos, higiene do ambiente, higie-
ne pessoal, à necessidade que as pessoas e outros seres 
vivos têm de beber água, à sobrevivência de plantas, ao lazer 
etc. Se possível, leve gravuras dos diferentes usos da água 
para enriquecer a troca de ideias. Em seguida, peça aos alu-
nos que abram o livro nesta página. Explore as ilustrações e 
peça à turma que descreva o que as crianças estão fazen-
do. Oriente as observações com perguntas como: o que as 
crianças estão fazendo? Para realizar essas atividades, que 
recurso do ambiente as crianças usam? Vocês também reali-
zam essas atividades? Estabeleça relação com as atividades 
relacionadas à higiene que os alunos também realizam. Em 
seguida, oriente-os a fazer o registro no livro. 

Problematize o tema com questões como: o que você diria 
a uma criança que não gosta de tomar banho, de beber água, 
de lavar as mãos e escovar os dentes? Proponha dramatização 
que envolva os diferentes hábitos de higiene. Converse com a 

turma sobre cada um dos hábitos de higiene necessários: tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos; e 
sobre a importância de beber água para a manutenção da saúde. Troque ideias com a turma também sobre as 
razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz, 
as orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde. A maioria desses hábitos também faz parte da 
rotina escolar, e outros devem ser realizados em casa. Converse sobre o local ideal para desenvolvê-los, e so-
bre a importância do elemento água, imprescindível à vida de plantas, dos animais e do ser humano, tanto pela 
necessidade de consumo pelo nosso organismo, quanto pelo uso em práticas de higiene, evitando doenças.

Atividade 2 - Converse sobre as diversas utilizações da água em nosso dia a dia. Fale sobre a pre-
ocupação que precisamos ter em relação ao consumo desse recurso, conscientizando as crianças a não 
desperdiçar água durante a lavagem das mãos, a escovação dos dentes ou ao tomar banho. Em seguida, 
troque ideias com a turma sobre a questão proposta.

Saiba mais
Desde cedo é importante conscientizar as crianças da necessidade de preservação dos recursos 

hídricos que temos disponíveis. Elas são importantes formadores de opinião junto aos familiares, por 
isso, fale desse tema com elas e peça que passem as informações adiante. Como atividade extra sobre a 
utilização da água, sugerimos que cada criança faça um desenho de uma atitude de redução do consumo 
da água ou de uma forma de evitar o desperdício desse importante recurso natural. Caminhe pela 
escola com as crianças, colando suas produções perto de bebedouros, em banheiros, próximo a pias e 
lavatórios, dentro da cantina e em espaços de grande circulação de pessoas, para que todos vejam as 
mensagens desenhadas pela turma. Esse tipo de atividade é uma prática de cidadania vivenciada pelas 
crianças – e com a qual elas certamente aprenderão muito.

Atividades complementares
Você pode realizar com a turma várias atividades relacionadas ao tema. 1. Planeje um banho de man-

gueira, em dia de sol. Converse sobre o que contribui para a saúde e o que a prejudica. Amplie o con-
ceito de saúde, de modo que eles percebam que saúde não é somente o contrário de doença. 2. Cante 
com os alunos, ensinando-lhes como lavar as mãos: “Palavra Cantada | Lavar as Mãos”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk>. Acesso em: 13 abr. 2020. 3. Combine com a 
turma dias para escovação de dentes, na sala de aula. Alguns cuidados importantes durante a escovação EDITO
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dos dentes podem ser escritos na lousa por você, enquanto as crianças fazem o registro no caderno: 1. 
Usar o fio dental; 2. Usar escova infantil, com pasta de dente; 3. Escovar os dentes, por dentro e por fora, 
e a língua; 4. Secar a escova e guardá-la num recipiente fechado; 5. Trocar a escova a cada três meses. 
Antes, assista com a turma ao vídeo: “Ratinho Escovando os Dentes (Castelo Rá-Tim-Bum).” Disponível 
em: <https://www. youtube.com/watch?v=ViT6V7xN-zk>. Acesso em: 2 mar. 2020. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; 
(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 
a higiene, alimentação, conforto e aparência; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendi-
mento 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 (EI03TS03) Reconhecer as qualidades do som (in-
tensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.

Página 30

Orientações metodológicas
Atividade 3 - Nesta atividade, os alunos vão fazer leitura de 

imagem; caracterizar os personagens; identificar o tema da his-
tória; desenvolver a sequência lógica; desenvolver habilidades 
para a produção oral; interpretar informações explícitas e implí-
citas na história; formular hipóteses. Dando continuidade à ati-
vidade da página anterior, peça aos alunos que observem cada 
quadro e o descrevam. Neste primeiro momento, a observação 
e descrição não precisam acontecer em ordem. Diga: vamos 
ver o que deve ser feito nesta atividade? Leia a primeira frase 
do enunciado da questão pausadamente. Pergunte: o que quer 
dizer organizar os acontecimentos da história em ordem? (Res-
ponda junto com as crianças: organizar contando a história.) 
Leia o restante do enunciado até “...marcado com o número 1”. 
Neste momento, mostre para as crianças a cena marcada com 
o número 1, e diga: esta cena representa o início da história. 
O que acontece nesta cena? Leia a última parte do enunciado, 
e oriente as crianças na organização da sequência da história 
com perguntas como: quais são os personagens desta história? 
Onde a menina estava, quando começou a chover? Ela sabia 

que ia chover? Explique. O que a menina fez, quando começou a chover? Que personagem aparece na 
cena? Como ele se protegia da chuva? O que você imagina que ele disse para a menina? O que você achou 
da atitude do menino? Discuta com eles e deixe que cheguem à conclusão de qual seria a melhor forma de 
continuar organizando a história. Peça que numerem os quadrinhos. Em seguida, escolha quatro alunos para 
contar a história de acordo com a numeração dos quadrinhos. Cada um conta o que aconteceu em cada cena, 
na ordem escolhida pela turma. Oriente a turma a colorir as cenas da história com bastante capricho. 

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; (EI03CG05) Coor-
denar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situ-
ações 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 
(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 
definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 
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3. Vamos organizar os acontecimentos da história em ordem?
 Observe os quadros. Fale para a turma o que está 
acontecendo em cada cena. 

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

 Pinte as cenas da história.
 Conte a história para a turma.
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1

RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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GABRIELA 

G G
g g

G
G
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1. Leia com a turma.
 
 GUTA É O NOME DA BONECA DE GABRIELA.
 
2. Qual é o primeiro som do nome GABRIELA?

3. Escreva a letra G nos quadrinhos vazios. 

/g/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO 
DE FORMA ADEQUADA.

Página 31

Orientações metodológicas
GABRIELA significa: “mulher de Deus” ou “mulher forte de 

Deus”.

Atividade 1 - Oriente as crianças a abrir o livro nesta 
página e observar a ilustração. Conduza a observação com 
perguntas como: o que a menina segura nas mãos? Ela está 
feliz ou triste? Onde a menina está? Ela gosta do que faz? 
Por que vocês pensam assim? O nome da menina é GABRIE-
LA. Peça que coloquem o dedinho sobre o nome da menina 
e repitam com você: GABRIELA. Que letra está apresentada 
no quadro ao lado da ilustração? Explique que a letra G foi 
representada de quatro maneiras diferentes (bastão, cursi-
va maiúscula, imprensa e cursiva minúscula). Enquanto você 
explica, peça às crianças que apontem o dedinho para a re-
presentação que está de acordo com sua explicação. Escreva 
no quadro o nome da menina com letra cursiva, mostrando a 
letra maiúscula no início do nome GABRIELA. Ajude as crian-
ças a localizarem na página as quatro formas usadas para 
escrever a letra G. Leia para as crianças a frase: GUTA É O 
NOME DA BONECA DE GABRIELA. Peça que repitam a frase, 

passando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. Diga às crianças que 
você vai repetir a frase e elas vão levantar um dedinho para cada palavra que você falar. Mas atenção! 
Desta vez, vocês vão usar as duas mãos. Comece levantando o dedo polegar. Escutem: GUTA É O NOME 
DA BONECA DE GABRIELA. Quantas palavras tem essa frase? (Resposta esperada: oito.) 
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Atividade 2 - Fale o nome GABRIELA, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro 
som do nome GABRIELA? (Resposta esperada: /g/.) Agora fale pausadamente o nome GUTA e pergunte: 
qual é o primeiro som do nome GUTA? (Resposta esperada: /g/.) Pergunte: os nomes GUTA e GABRIELA 
começam com o mesmo som? (Resposta esperada: sim.) Qual é esse som? (Resposta esperada: /g/.) 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas.

Atividade complementar
Vamos construir uma boneca de pano, uma abayomi, e aprender sobre a cultura dos povos quilombolas?

A palavra abayomi tem origem iorubá, e significa “encontro precioso”: abay = encontro e omi = pre-
cioso. Abayomi é uma boneca negra, considerada mensageira de felicidade ou alegria. O nome serve 
para meninos e meninas, indistintamente.

A boneca tem origem na África do Sul, embora também seja encontrada com frequência até o norte 
da África. É artesanal, feita de pano, muito simples, a partir de sobras de tecido reaproveitadas, feita 
apenas com nós, sem o uso de cola ou costura.

Para aprender a fazer a boneca, acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=wD7z27RjeNc>. 
Acesso: set. 2020.EDITO
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Página 32

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça às crianças que falem, inicialmente, os no-

mes das figuras, um de cada vez, pausadamente, em voz alta. Em 
seguida, pergunte: que figuras têm som inicial parecido com o 
do nome GUTA? (Resposta esperada: GATO/GORILA.) Que som 
é esse? (Resposta esperada: /g/.) Agora vamos falar o nome 
das outras figuras: REGADOR/RINOCERONTE. Que nome tem o 
som/g/? (Resposta esperada: REGADOR.) O som /g/ da palavra 
REGADOR está no início da palavra? (Resposta esperada: não.) 
O som /g/ da palavra REGADOR está no final da palavra? (Res-
posta esperada: não.) O som /g/ da palavra REGADOR está no 
meio da palavra? (Resposta esperada: sim.) Leia o enunciado da 
questão e oriente o registro das respostas. Verifique se as res-
postas estão corretas, e incentive as crianças com elogios. Auxilie 
aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade. 

Atividade 5 - Oriente as crianças na escolha de um lápis 
de cor para pintar as letras do nome GABRIELA, conforme 
solicitado. Leia o alfabeto com a turma e verifique se todos 
conseguem recitá-lo; fale algumas letras em voz alta e peça 
que apontem com o dedo, no alfabeto, a letra que você disse. 

Atividade 6 - A partir desse momento, vamos explorar também os sons das letras, em atividades com 
o alfabeto, para que as crianças estabeleçam a relação letra-som. Anote suas observações sobre o desen-
volvimento de cada criança, para compor a avaliação formativa e orientar suas estratégias educativas. 

Atividade complementar
Neste endereço, você encontra maneiras divertidas de ensinar o alfabeto, e como fazer Caixa de areia 

Montessori: 8 formas de ensinar o alfabeto de forma lúdica. Disponível em: <https://www.dentrodahisto-
ria.com.br/blog/educacao/alfabetizacao-e-leitura/8-formas-ensinar-o-alfabeto-de-forma-ludica/>. Aces-
so em: 20 ago. 2020.
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Boneca abayomi feita por criança em out. 2020.

Saiba mais sobre o tema consultando o endereço eletrônico: <http://www.educacao.pr.gov.br/modu-
les/noticias/artic le.php?stor yid=4965>. Acesso em: set. 2020.

<http://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Escola-quilombola-preserva-e-mostra-cultura-do-povo-negro>.

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 es-
crita (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;  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades 
em situações diversas; e (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 
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4. Qual é o primeiro som da palavra GUTA?

   Pinte de  as figuras que começam com este som.

  Pinte de  a figura que tem este som no meio. 

   Pinte de  a figura que não tem este som.

5. Pinte de amarelo, no alfabeto, as letras que formam o 
nome: 

GABRIELA

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

6. Agora, responda com a turma:

   Que letra você marcou com X? Fale o som dessa letra.   
 Quantas vezes esse som se repetiu?

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

VERMELHO AZUL

AZUL

AMARELO

VERIFIQUE SE AS LETRAS FORAM MARCADAS 
CORRETAMENTE.

LETRA A. SOM /a/. DUAS VEZES.
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HUGO

H H
h h

1. Leia com a turma.

 HELENA É AMIGA DE HUGO.

2. Escreva a letra H nos quadrinhos vazios.

H
H
h

   

   

   

H
h
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LEMBRE-SE DE QUE A LETRA H NÃO TEM VALOR SONORO 
NO INÍCIO DE PALAVRAS.

2. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.

Página 33

Orientações metodológicas
HUGO significa “coração”, “mente”, “o pensador” ou “in-

teligente”, e HELENA significa “a reluzente”. Explore a ilus-
tração com a turma. Faça perguntas como: o que as crian-
ças estão fazendo? Quem joga a bola? Por que será que as 
crianças brincam juntas? Você gosta de brincar com seus 
colegas? Explique que o nome do menino é HUGO, e o da 
menina é HELENA. Peça que coloquem o dedinho sobre o 
nome do menino e repitam com você: HUGO. Que letra está 
representada no quadro ao lado da ilustração? Explique que 
a letra H foi representada de quatro maneiras diferentes 
(bastão, cursiva maiúscula, imprensa e cursiva minúscula). 
Enquanto você explica, peça às crianças que apontem o de-
dinho para a representação que está de acordo com sua 
explicação. Escreva no quadro o nome do menino com le-
tra cursiva, mostrando a letra maiúscula no início do nome 
HUGO. Ajude as crianças a localizarem na página as quatro 
formas usadas para escrever a letra H. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: HELENA É 
AMIGA DE HUGO. Explique aos alunos que o H é a única letra 

do nosso alfabeto sem valor fonético, ou seja, sem som. Peça que repitam a frase, passando o dedinho da 
esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 

Atividade 2 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar
Distribua massinha de modelar para as crianças. Peça-lhes que enrolem a massinha e moldem a letra 

H nas quatro formas representadas e cole-as numa folha de papel separada. 
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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; (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 inte-
resses e necessidades em situações diversas. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e ne-
cessidades 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 (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
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Página 34

34

3. Veja, na estante, os brinquedos preferidos pelas crianças na 
hora de brincar. Termine de pintar a cena.

  Escreva os nomes dos brinquedos numerados na cena. 

 1  2 

 3  4 

 5  6 
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ORIENTE OS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE.

BOLA.   PETECA. 

CACHORRO.   CASA. 

DADO.   URSO.

Orientações metodológicas
Atividade 3 - Peça à turma para observar a ilustração. 

Pergunte: quais são os nomes das crianças? Onde elas estão? 
Quais são os nomes dos brinquedos que podem ser encontra-
dos na estante? Quais são os nomes dos brinquedos numera-
dos? Eu falo um número e vocês dizem o nome do brinquedo. 
Em seguida, leia o enunciado da questão e deixe as crianças 
escreverem os nomes, sem a sua ajuda. Dessa forma, você 
terá um diagnóstico sobre o desenvolvimento da escrita de 
cada uma. O progresso nos níveis de produção escrita acon-
tece à medida que se avança nos conhecimentos relacionados 
à literacia. Oriente as crianças a terminar de colorir a cena. 

Atividade complementar
Organize as crianças em roda e diga a elas para pensar 

em um brinquedo exposto na estante. Como ele é, o som que 
produz, como se brinca com ele. Em seguida, um aluno de cada 
vez simula a forma de brincar com esse brinquedo, emitindo 
sons característicos, e os colegas descobrem qual é o brinque-
do. Quem descobrir assume a imitação e a brincadeira continua.

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 es-
crita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; (EI03EF09) Levantar hipóte-
ses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea;  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e ne-
cessidades em situações diversas; (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e ins-
trumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas; e  
(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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ISABELA 

1. Leia com a turma.

 ISABELA OLHA UM PERIQUITO DE NOME IOIÔ.

2. Qual é o primeiro som do nome ISABELA?

3. Escreva a letra I nos quadrinhos vazios.

I
I
i

I I
i i

   

   

   

I
i

1

/i/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.

Página 35

Orientações metodológicas
O significado do nome ISABELA é “pura”. Oriente as 

crianças a abrir o livro nesta página e observar a ilustração. 
Conduza a observação com perguntas como: o que a meni-
na está olhando? Observe o rostinho da menina: como ela 
está se sentindo? Onde a menina está? Vocês gostam de 
periquitos? Falem o que vocês sabem sobre esse animal-
zinho. O nome da menina é ISABELA. Peça que coloquem 
o dedinho sobre o nome da menina e repitam com você: 
ISABELA. Que letra está apresentada no quadro ao lado da 
ilustração? Explique que a letra I foi representada de quatro 
maneiras diferentes (bastão, cursiva maiúscula, imprensa e 
cursiva minúscula). Enquanto você explica, peça às crianças 
que apontem o dedinho para a representação que está de 
acordo com sua explicação. Escreva no quadro o nome da 
menina com letra cursiva, mostrando a letra maiúscula no 
início do nome ISABELA. Ajude as crianças a localizarem na 
página as quatro formas usadas para escrever a letra I. EDITO
RA D
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Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: ISABELA OLHA UM PERIQUITO DE NOME IOIÔ. Peça-lhes 
que repitam a frase, passando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 
Distribua 10 palitos de picolé para cada criança. Desta vez elas vão contar quantas palavras há na frase 
e quantas sílabas há na palavra periquito. Diga às crianças que você vai repetir a frase e elas vão separar 
um palito de picolé para cada palavra que você falar. Escutem: ISABELA OLHA UM PERIQUITO DE NOME 
IOIÔ. Quantas palavras tem essa frase? (Resposta esperada: sete.) Separem um palito de picolé para 
representar cada palavra da frase.
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Número de palavras Número de sílabas

Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra PERIQUITO. Fale a palavra pausadamente e os alu-
nos a repetem, separando um palito para cada sílaba pronunciada. (Resposta esperada: quatro sílabas.)

Atividade 2 - Fale o nome ISABELA, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro 
som do nome ISABELA? (Resposta esperada: /i/.) Agora fale, pausadamente, o nome IOIÔ e pergunte: 
qual é o primeiro som do nome IOIÔ? (Resposta esperada: /i/.) Pergunte: os nomes ISABELA e IOIÔ 
começam com o mesmo som? (Resposta esperada: sim.) Qual é esse som? (Resposta esperada /i/.) 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar
Aproveite a palavra IOIÔ, da atividade 1, para realizar a atividade de síntese e segmentação dos sons. 

Primeiro pergunte às crianças quais são as letras da palavra, em seguida, pergunte-lhes qual é o som de 
cada letra, fale junto com as crianças os sons das letras e, por fim, fale os sons de modo “emendado” 
(lendo a palavra). Verifique se as crianças conseguem ler a palavra IOIÔ. 

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 
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Página 36 

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça às crianças que falem, inicialmen-

te, os nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, 
em voz alta. Em seguida, peça-lhes que identifiquem quais 
têm som inicial parecido e façam um colorido nelas (ILHA/
IPÊ/IGLU). Enriqueça a atividade, solicitando às crianças que 
identifiquem o som /i/ nas palavras que dão nomes às figu-
ras e façam um colorido nas letras I. Leia com as crianças 
as três primeiras palavras da atividade 4, uma de cada vez, 
pausadamente. Peça-lhes que mostrem com o dedinho onde 
a palavra IPÊ começa e falem, juntos, o som inicial desta 
palavra /i/, e o som final, /ê/. Repita o mesmo procedimento 
para as outras palavras (ILHA/IGLU). 

Atividade 5 - Explore a imagem perguntando: qual é o as-
sunto deste texto? Explique. Leia o texto para a turma, com pro-
núncia e entonação adequadas. Em seguida, você lê cada verso 
e os alunos vão repetindo. Quando perceber que já estão con-
seguindo recitar sozinhos, ensine a eles a melodia desta canti-
ga, Periquito Maracanã – Bia Bedran. (Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=pZzWc4gSoYA>. Acesso em: ago. 

2020). Em ritmo animado, deixe que as crianças cantem e dancem movimentando o corpo.

Atividade 6 - Antes de realizar esta questão, proponha uma brincadeira com as crianças. Você fala 
uma palavra e quem souber de outra que rima com ela levanta a mão e diz para toda a turma. Você pode 
falar limão. E as crianças: botão/coração/irmão/melão/mamão/capitão etc. Amor. E as crianças: dor, 
calor, cantor, ator, flor, cobertor etc. Periquito. E as crianças: palito, mosquito, cabrito, frito, esquisito etc.

Atividade complementar
Construa instrumentos musicais com as crianças, para ensinar-lhes as propriedades do som e alegrar 

a cantoria da turma. 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.

Para saber mais

1. 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.

2. As atividades com rima despertam a criança para a consciência fonológica. As rimas acontecem quando as 
palavras têm os sons finais parecidos. É importante que as crianças façam atividades que estimulem a consciên-
cia da rima e da aliteração (repetição consecutiva de sons consonantais idênticos ou parecidos, principalmente 
em versos e frases), o que contribui para a compreensão de que as palavras são compostas por unidades 
sonoras. É importante também que realizem atividades que estimulem a comparação de palavras quanto a 
semelhanças sonoras e o desenvolvimento da consciência fonológica. Trabalhar com rimas e aliterações é estra-
tégia importante para sensibilizar a audição das crianças, contribuindo para a discriminação de sons.
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4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som.

5. Isabela gosta desta cantiga. Vamos cantar com ela?
 Leia e cante com a turma. 

PERIQUITO-MARACANÃ

PERIQUITO-MARACANÃ

PERDEU A SUA IAIÁ.

FAZ UM DIA, FAZ UM ANO

QUE EU NÃO VEJO ELA PASSAR...

     DOMÍNIO PÚBLICO

6. Leia com a turma os nomes das figuras. Circule aquelas 
que rimam.

 PERIQUITO                  MOSQUITO 
   
 

      BORBOLETA

IPÊ ILHA IGLU ELEFANTE
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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; (EI03EF02) Inventar 
brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea; (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais du-
rante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas; (EI03TS03) Reconhecer as 
qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e 
ao ouvir músicas e sons; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 
a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Orientações metodológicas
Atividade 7 - Leia as palavras (AVÔ e AVÓ), peça à 

turma para identificar as palavras no livro. Leia novamente e 
peça que observem a sua leitura e a palavra escrita. Pergunte 
o que muda. (Resposta esperada: o som do O e o acento.) 
Pergunte: qual é o som da letra O na palavra AVÔ? (Resposta 
esperada: o som /ô/.) E qual é o som da letra O na palavra 
AVÓ? (Resposta esperada: o som /ó/.) Explique que o acen-
to (^) em cima da letra O indica o som /ô/, e que o acento 
(´) em cima da letra O indica o som /ó/. 

Atenção! Nessa idade, não é necessário explicar sobre 
sílaba tônica (o que justifica a acentuação), basta observar 
se o som é aberto (como em AVÓ /ó/) ou fechado (como 
em AVÔ /ô/).

Atividade 8 - Converse com a turma sobre os acentos, re-
lembre a atividade anterior e verifique se a turma entendeu. Ex-
plique que esse acento utilizado na letra O para fazer o som /ô/ 
também é utilizado na letra E para fazer o som /ê/, como em 
VOCÊ, PURÊ, NENÊ. Ensine que o nome do acento é “acento 
circunflexo”. As crianças não precisam decorar esse nome. Uma 
dica é dizer que o acento circunflexo parece o chapéu do vovô.

Atividade 9 - Converse com a turma sobre os acentos, relembre a Atividade 7. Explique que esse 
acento utilizado na letra O para fazer o som /ó/ também é utilizado na letra E para fazer o som /é/, como 
em CAFÉ, FILÉ, CHALÉ, PÉ. Ensine que o nome do acento é “acento agudo”. As crianças não precisam 
decorar esse nome. Uma dica é dizer que o acento agudo parece o grampo da vovó.

Atividade 10 - Oriente os alunos na realização da atividade, para que usem o acento correspondente 
ao som final das palavras.

Para saber mais 

O acento agudo pode ser usado sobre todas as vogais: a, e, i, o, u. Exemplos: água, fé, açaí, jiló, últi-
mo. Quando usado sobre as vogais E e O, indica som aberto. 

O acento circunflexo pode ser usado apenas sobre as vogais a, e, o. Exemplos: ambulância, inglês, 
estômago. Quando usado sobre as vogais E e O, indica som fechado. 

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 tex-
tos, por meio de escrita espontânea. 
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7. Fale o nome de cada figura. Observe a última letra de cada 
palavra. Converse com a turma sobre o que muda na leitura 
da palavra, quando colocamos o acento.

AVÔ

           

       AVÓ
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8. Observe o nome do periquito: IOIÔ.
 
 Converse com a turma para descobrir o nome do acento na 

última letra da palavra.

9. Observe a palavra: CAFÉ.
 
 Converse com a turma para descobrir o nome do acento na 

última letra da palavra.

10. Fale o nome de cada figura. Depois, acentue as palavras 
de acordo com o som final.

 DOMINO     JUDO

 PICOLE     JILO

 BAMBOLE     BEBE
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´ ´

ˆ ˆ

ˆ
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HORA DE HISTÓRIA 

A LEBRE E A TARTARUGA

1. Observe as cenas e, depois, escute a história que sua 
professora vai contar. 

Ilu
st

ra
çõ

es
: F

el
ip

e 
A

lv
es

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

Página 38

Hora de história: A lebre e a tartaruga
Atividade 1 - Peça às crianças que observem atentamente as cenas da história. Depois que tiverem 

feito uma observação minuciosa, peça-lhes que relatem o que as cenas mostram. 

Primeiro momento - Faça perguntas como: é possível saber que história será contada? Talvez algu-
mas crianças já conheçam a história e a reconheçam nas ilustrações.

Segundo momento - Converse com as crianças sobre cada uma das cenas. Que personagens elas 
podem ver? O que eles fazem? Depois de explorar cada cena, pergunte às crianças a respeito da ordem 
da história: qual cena vocês acham que acontece primeiro? E em um segundo momento? Qual cena 
representa o fim da história? 

Terceiro momento - Leia para as crianças a história que se encontra a seguir. Trabalhe de forma in-
terdisciplinar com música, movimento e artes visuais, sugeridos nos diferentes campos de experiências. 
Organize as crianças em roda e leia ou conte a história de forma bem expressiva, de modo a prender-lhes 
a atenção. Escute as crianças e veja se elas conseguem perceber que cada cena representa um momento 
diferente da história e que nem todos os acontecimentos foram ilustrados. Explore a história com perguntas 
do tipo: como começa a história? Quem são os personagens? O que acontece com eles? Há acontecimen-
tos mágicos? Qual? Em quais lugares aconteceu a história? (Em um castelo, na floresta, em casa, na rua...)

Quarto momento - Planeje o reconto da história com as crianças. Treine o reconto, reproduzindo 
vozes e acrescentando sons, expressões faciais e movimentos corporais para atrair a atenção de todos 
e despertar a imaginação das crianças.
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2. Escreva o nome do personagem da história que está no 
galho da árvore.

MACACO.

Página 39

A lebre e a tartaruga 
A lebre vivia toda contente, porque se achava o animal mais veloz da floresta. Vivia apostando 

corrida com todos e chegava sempre primeiro. 
Certo dia encontrou uma tartaruga, que a desafiou dizendo: 
– Você quer apostar corrida comigo? Tenho certeza de que serei a vencedora. 
A lebre começou a rir, e disse: 
– Eu e você apostando corrida? É claro que serei a vencedora! 
A tartaruga não se deu por vencida e disse para a lebre: 
– Você está é com medo de perder! EDITO
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A lebre então concordou, pois tinha certeza de que seria a campeã.
Então marcaram o dia e o horário da corrida. 
Sabe quem foi escolhido para ser o juiz da prova? Um macaquinho sapeca. 
Ele subiu num galho bem alto de uma grande árvore e gritou para todos ouvirem: 
– Eu vou contar um, dois, três e já! A corrida vai começar! 
E assim foi. Logo após o sinal de largada, a lebre disparou a correr, deixando para trás a lenta tartaruga. 
A tartaruga continuou firme e forte. 
A lebre estava tão confiante de que chegaria primeiro que resolveu descansar um pouquinho. 
Deitou-se à sombra de uma árvore e acabou pegando no sono. 
Dormiu tanto, tanto, que não viu a tartaruga passar. 
Quando ouviu a gritaria dos animais da floresta, acordou assustada. 
– Veja a tartaruga! Veja a tartaruga! 
A lebre voltou à corrida, a tempo de ver a tartaruga cruzando a linha de chegada. 
A lebre, desapontada, aprendeu que nem sempre quem muito corre é o primeiro a chegar. 
Aprendeu que seguindo devagar e sempre também é possível alcançar o destino pretendido. 

Reconto das autoras.

Saiba mais 
Na Educação Infantil, a leitura e contação de histórias são muito importantes para estimular a imagina-

ção, o gosto pela leitura e garantir repertório para as crianças terem modelos de produção oral e escrita. 
A história “A lebre e a tartaruga” é uma fábula. As fábulas são histórias curtas, de tipo textual narrativo, 
em que são atribuídos sentimentos e atitudes a animais. Geralmente, no desfecho da história, é explici-
tada uma lição de moral. Converse com a turma sobre a lição moral que pode ser extraída dessa fábula.

Atividade 2 - Leia o enunciado da questão e oriente o registro das respostas. Verifique as respostas, 
e incentive as crianças com elogios. Auxilie aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade. Este é mais 
um momento para que você faça um diagnóstico sobre o desenvolvimento da escrita de cada criança.

Atividade complementar 
Procure na biblioteca da escola um livro (ou, na internet, uma página) que contenha uma versão des-

sa fábula e leia para as crianças. Peça-lhes que destaquem as diferenças na forma de contar a história em 
cada uma das versões. Veja uma sugestão: A lebre e a tartaruga. Disponível em: <http://www.qdivertido.
com.br/verconto.php?codigo=29>. Acesso em: ago. 2020.

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 emo-
ções, 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, tea-
tro e música; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas; (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, obje-
tos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas;  
(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; e (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.).EDITO
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3. Leia os nomes dos animais e pinte-os na cor indicada, de 
acordo com a história.

 
   Personagens principais da história.
 
 LEBRE           MACAQUINHO         TARTARUGA

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De acordo com a história A lebre e a tartaruga:

  Quem se achava o animal mais veloz da floresta?

     A LEBRE.                       A TARTARUGA.

   Quem propôs um desafio?

   A LEBRE.                        A TARTARUGA. 

  Onde aconteceu a corrida?

    NA FLORESTA.     NA PRAIA.

   O que aconteceu no final da corrida?

   A LEBRE VENCEU.     A TARTARUGA   
         VENCEU.

 

X X

X

X

X

X
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GLOSSÁRIO

P
ix

ab
ay

.c
om

P
ix

ab
ay

.c
om

 Alfabeto: conjunto de letras 
que usamos para escrever as 
palavras.

 Nome complicado: um 
nome difícil. 

  Peludo: com muito pelo. 
Este gato é peludo.

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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Orientações metodológicas
Atividade 3 - Leia o enunciado da questão para as crian-

ças e observe se compreenderam a história a partir das res-
postas dadas pelos alunos.

Atividade 4 - Leia o enunciado da questão para as crian-
ças e conduza a realização da atividade, observando o nível 
de compreensão da história a partir das respostas dadas pe-
los alunos.
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Orientações metodológicas 
As palavras e informações do glossário devem ser discu-

tidas e exemplificadas junto às crianças no momento em que 
elas são destacadas no decorrer do capítulo. Retome essas 
palavras com a turma. Aproveite o momento e fale para as 
crianças sobre o dicionário, que também usamos para buscar 
informações sobre o significado das palavras desconhecidas, 
e como ele é organizado, a partir das letras que formam as 
palavras, seguindo a ordem alfabética. Se possível, apresen-
te às crianças um dicionário. Há ótimos dicionários ilustrados 
direcionados ao público infantil. 

Leia com a turma, novamente, as palavras do glossário, e 
verifique se as palavras foram incorporadas ao vocabulário 
das crianças. O glossário deve ser trabalhado ao longo do 
capítulo. Ao passar por essa página, relembre com as crian-
ças sua importância, pois ela explica e mostra imagens de 
palavras que elas provavelmente desconhecem, ajudando-as 
a aprender novas palavras.EDITO
RA D

IM
ENSÃO
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Conclusão do capítulo 1
Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em 

subtítulos: Consciência fonológica e fonêmica; Conhecimento alfabético, Compreensão oral de 
imagens, textos e leitura dialogada; Produção de escrita emergente por meio de desenhos, 
pinturas, modelagens, traçados de letras e escrita de palavras; Desenvolvimento do vocabulá-
rio; Conhecimentos de mundo natural e social. 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 resul-
tados, averiguando o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Quanto aos objetivos específicos relativos à 
compreensão oral de imagens, textos e leitura dialogada

Sim Parcialmente Não

Lê imagens, interpretando-as?

Acompanha a leitura de textos, percebendo as convenções de 
escrita?

Interpreta informações dos títulos e conteúdo dos textos 
oralmente?

Reconhece a estrutura de gêneros textuais como cantiga, 
poema, trava-língua, fábula?

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?

Compreende assuntos ou temas tratados em textos de diferentes 
gêneros?

Quanto aos objetivos específicos relativos ao 
desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica 

Sim Parcialmente Não

Sabe o que são aliterações?

Consegue identificar aliterações?

Compreende o que é rima?

Identifica palavras que rimam?

Compreende o que é uma frase?

Compreende o que é uma palavra?EDITO
RA D

IM
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Consegue identificar e contar palavras em frases?

Compreende que as sílabas são pedaços das palavras?

Reconhece que as palavras são formadas por sílabas?

Identifica e conta as sílabas de palavras?

Consegue realizar o isolamento do primeiro e do último som das 
palavras?

Consegue fazer análise e síntese de sons com vogais orais?

Consegue fazer análise e síntese de sons com vogais orais e 
consoantes já estudadas?

Estabelece relação letra-som de A até I?

Reconhece que a letra H não possui valor sonoro?

Quanto aos objetivos específicos  
relativos ao conhecimento alfabético:

Sim Parcialmente Não 

Conhece as letras que já foram apresentadas em sua 
representação gráfica?

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

Consegue traçar as letras de A a I, observando os movimentos 
de escrita corretamente?

Reconhece que a letra H não possui valor sonoro?

Quanto aos objetivos específicos relativos à  
expressão oral ou por meio de produções como 

desenhos, pinturas, modelagens, traçados de letras e 
escrita de palavras – produção de escrita emergente:

Sim Parcialmente Não 

Demonstra atitudes de interação, de colaboração e de troca de 
experiências em grupos?

Consegue escutar e respeitar a fala dos colegas?

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?EDITO
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Consegue encenar histórias conhecidas?

Quanto aos objetivos específicos  
relativos à ampliação do vocabulário:

Sim Parcialmente Não 

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 relativos  
aos conhecimentos do mundo natural e social:

Sim Parcialmente Não 

Conhece características de alguns animais e consegue 
agrupá-los de acordo com um atributo específico?

Conhece os usos da água para os seres vivos em geral?

Reconhece a importância de economizar água e preservar esse 
recurso natural?

Nesta proposta de avaliação, vamos considerar também os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento 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 Parcialmente Não

(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.EDITO
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Campo de experiências  
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Sim Parcialmente Não

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

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

Sim Parcialmente Não

(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. EDITO
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(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.

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

Sim Parcialmente Não

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

(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. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo 
gráficos básicos.
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CAPÍTULO 2 

MEU NOME, MINHA HISTÓRIA

UM, DOIS, TRÊS E JÁ! 
VAMOS COMEÇAR? 

1. Todo mundo tem nome, e cada nome tem uma história. Peça 
a um adulto que escreva, abaixo, a história do seu nome. Em 
sala, conte para a turma por que você recebeu esse nome.

2. Os nomes geralmente têm um significado. Veja.

    JÚLIA
    SIGNIFICADO: CHEIA DE ENERGIA.

G
er
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do
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es

RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA.

Capítulo 2: Meu nome, minha história
Neste capítulo, continuamos o trabalho com nomes de crianças. Iniciamos com o estudo do nome 

como elemento que contribui para a formação da identidade das pessoas e da história do nome, que 
leva à história de vida de cada um. São explorados gêneros textuais como poemas, capa de livro, textos 
informativos, trava-língua, cantiga, conto, história em quadrinhos. 

As letras do alfabeto de J a R serão apresentadas com a associação de cada letra a sua realização 
fonológica dominante. Continuamos ensinando o traçado das letras, com movimento motor da escrita das 
letras no ar e no sentido das setas que indicam como o traçado deve ser realizado, utilizando estratégias 
variadas.

Para o desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, trabalhamos a identificação de frases 
e a divisão destas em palavras, divisão das palavras em sílabas, aliterações e rimas. Exploramos as 
relações entre letras e sons, isolamento de sons em início e final de palavras, um som que se repete 
em uma palavra, um som em diferentes posições na palavra (se um determinado som está no início, 
no meio ou no final da palavra), quantidade de sons (segmentação) e síntese de sons (união de sons 
para formar palavras), observando uma progressão no desenvolvimento dessa habilidade. Exploramos 
também o sinal ortográfico til (~), de forma que as crianças possam perceber como esse sinal produz 
modificação sonora sobre as letras A e O, fazendo com que essas letras fiquem com som nasal como 
em maçã e leões. 

Trabalhamos ainda o desenvolvimento do vocabulário, a compreensão oral de textos e a produção de 
escrita emergente. De modo geral, sugerimos que os textos que aparecem no capítulo sejam escritos 
em papel ou na lousa, na presença das crianças, e lidos em voz alta, apontando palavra por palavra. Em 
seguida, 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.

Atenção! Nos comentários das miniaturas, não detalharemos mais a estratégia básica para a repre-
sentação das letras, mas é de suma importância que você oriente a turma, detalhadamente, para que as 
reconheçam, como feito até agora. Abordaremos comentários específicos relacionados a cada miniatura 
para condução da sua aula, da melhor maneira possível.
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4. Agora, escreva seu nome. Depois, um adulto vai ajudá-lo a 
escrever o significado do seu nome. 

SIGNIFICADO:

3. Veja o desenho que Júlia fez para representar o nome dela.

5. Faça um desenho, em folha separada, para representar seu 
nome, como Júlia fez. Mostre para a turma o desenho que 
você fez. 

OBSERVE A COERÊNCIA DAS CRIANÇAS NA DESCRIÇÃO 
DETALHADA DA ILUSTRAÇÃO.

OBSERVE SE A CRIANÇA JÁ ESCREVE O PRÓPRIO NOME.

RESPOSTA PESSOAL. 
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Neste capítulo, são abordados também conteúdos sobre o mundo físico e social, de forma contextua-
lizada e estabelecendo relações entre eles, na seção APRENDENDO MAIS: Jeitos de aprender; As famílias 
e parentesco; As plantas (germinação, partes das plantas e frutas); O corpo da gente; Animais; A água. 

Objetivos gerais

Levantar o conhecimento que as crianças têm sobre seu nome e sua história de vida;

Verificar se os alunos conseguem participar das atividades, estimulados pelo professor;

Verificar as habilidades de escuta e respeito à fala do outro;

Verificar o repertório verbal relacionado às atividades propostas; 

Anotar as observações sobre o desenvolvimento de cada criança para compor a avaliação formativa 
e orientar suas estratégias educativas.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares e da sua comunidade; (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; (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio 
de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensio-
nais; e (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da lingua-
gem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

Objetivos pedagógicos do capítulo 2 

•	Identificar o próprio nome;
•	Identificar a quantidade de letras do próprio nome;
•	Produzir escrita emergente;
•	Desenvolver a consciência de palavras;
•	Reconhecer que as frases são formadas por palavras;
•	Contar palavras de frases;
•	Desenvolver a consciência de sílabas;
•	Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas;
•	Identificar e contar as sílabas de palavras;
•	Desenvolver a consciência de aliterações;
•	Identificar sons consonantais parecidos ou idênticos, no começo ou início de palavras;
•	Desenvolver a consciência de rimas;
•	Identificar palavras que rimam;
•	Isolar o primeiro e o último som das palavras;
•	Identificar um som que se repete em uma palavra;
•	Identificar um som em diferentes posições na palavra (se um determinado som está no início, no 

meio ou no final da palavra);
•	Fazer análise e síntese de sons com vogais orais;
•	Fazer análise e síntese de sons com vogais orais e consoantes já estudadas;
•	Perceber que o sinal ortográfico til (~) produz modificação sonora sobre as letras A e O; fazendo 

com que essas letras fiquem com som nasal como em maçã e leões;
•	Identificar a quantidade de sons de uma palavra;
•	Estabelecer relação letra-som das letras do alfabeto de J até R;EDITO
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•	Recitar o alfabeto em ordem, dizendo o nome das letras;
•	Reconhecer maiúsculas e minúsculas; 
•	Reconhecer escrita cursiva das letras do alfabeto de J a R; 
•	Traçar as letras de J a R; observando o movimento de escrita; 
•	Associar as letras de J a R a sua realização fonológica dominante;
•	Acompanhar a leitura de textos; seguindo as convenções de escrita;
•	Interpretar informações oralmente;
•	Reconhecer a estrutura de gêneros textuais como poema, trava-língua, conto, texto informativo, 

história em quadrinhos;
•	Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros;
•	Ouvir e participar de diferentes momentos de leitura;
•	Desenvolver o hábito de leitura;
•	Ampliar o vocabulário;
•	Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos;
•	Desenvolver habilidades de escuta e respeito à fala dos colegas;
•	Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos, recitação de quadrinha e escrita emergente;
•	Manusear de forma correta o lápis, traçando linhas, letras e caminhos;
•	Ler imagens, interpretando-as;
•	Recolher dados e visualizá-los graficamente;
•	Ouvir histórias e dialogar sobre elas;
•	Desenvolver habilidades de ouvir, de falar, de interpretar e de expressar opiniões pessoais;
•	Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos.

Orientações metodológicas
Antes de iniciar o capítulo, faça fichas em cartolina com os nomes das crianças. Organize-as em roda 

e coloque as fichas no centro. Pergunte: o que está escrito nas fichas? Peça aos alunos que observem 
as fichas e, em seguida, cada um pega aquela que contém o seu nome e volta para a roda. Pergunte a 
cada criança: você gosta do seu nome? Por quê? Quem escolheu o seu nome? Você sabe o porquê da 
escolha desse nome? Que outros nomes você conhece, além dos nomes dos colegas de turma? 

Atividade 1 - Oriente as crianças a abrir o livro na página 42 do livro do aluno. Diga-lhes que um 
novo capítulo será iniciado. Leia o título do capítulo e pergunte: o que vocês imaginam que será estudado 
agora? Vamos iniciar este capítulo realizando uma pesquisa para descobrir a história dos nomes. Cada 
aluno deve pesquisar em casa, com os familiares, a história de seu nome. Um adulto (no papel de escri-
ba) faz o registro no livro do aluno. Escreva um bilhete, com a participação das crianças, informando à 
família sobre a atividade a ser realizada. Em dia combinado, na roda de conversa, as crianças apresentam 
os relatos feitos pelos familiares. 

Atividade 2 - Leia para a turma o significado do nome JÚLIA no glossário: “cheia de energia”. Expli-
que que a expressão cheia de energia significa animada. Diga frases e peça aos alunos para dizerem se 
a palavra foi usada corretamente, por exemplo: uma pessoa que não gosta de ir a festas é animada. Uma 
pessoa que sempre brinca no recreio é animada. 

Atividade 3 - Peça aos alunos que observem o desenho que Júlia fez para representar o nome dela 
e pergunte: o que Júlia desenhou? Que elementos foram ilustrados? 

Atividade 4 - Prepare com antecedência um cartaz com o nome completo de cada aluno (nome e 
sobrenome) em ordem alfabética, e afixe-o em lugar adequado na sala de aula. Veja se as crianças iden-
tificam seu nome no cartaz. Se necessário, ajude-as nessa identificação. Depois peça a cada uma que 
escreva o nome completo, e você escreve o significado.

Atividade 5 - Oriente os alunos na realização da atividade.EDITO
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Atividade complementar

Oriente os alunos a construir um álbum com acontecimentos importantes sobre o nascimento e 
desenvolvimento de cada um. O registro pode ser feito por meio da escrita emergente, fotografias e de-
senhos. Use folhas separadas e, ao final do trabalho, cada criança terá um álbum contando sua história. 
Cada número a seguir indica uma página do álbum. Oriente os alunos a resolver a atividade em casa, 
com a ajuda da família. É importante que consultem fotos, registros escritos e busquem informações 
orais com os familiares. Em um segundo momento, organize uma roda de conversa para a apresentação 
da atividade realizada. As páginas a seguir são sugestões, você pode incluir outros elementos no álbum, 
considerando as características das crianças de sua turma.

1. Minha história de vida 

2. Meus dados pessoais (Oriente a criança a escrever nome, idade, data de nascimento, endereço 
e telefone.) 

Meu nome: 

Tenho ____ anos. 

Nasci no dia ___/___/___. 

Meu telefone é: 

Meu endereço é: 

3. Minha família (Oriente a criança a fazer o registro por meio de desenho ou fotografia da família, 
escrevendo os nomes dos familiares.) 

4. Lembrança de um aniversário (Oriente a criança a fazer o registro por meio de desenho ou 
fotografia e escrever um acontecimento importante desse dia.) 

5. Minha brincadeira preferida (Oriente a criança a fazer o registro por meio de desenho ou foto-
grafia e escrever o nome da brincadeira.) 

6. Estes são os meus colegas (Oriente a criança a fazer o registro por meio de desenho ou 
fotografia e escrever os nomes dos colegas.)
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44

JÚLIA                    

J J
j j

1. Leia com a turma.
 
 JÚLIA JÁ ESTÁ COM SUA ROUPA DE CINDERELA.

2. Qual é o primeiro som do nome JÚLIA?

3. Escreva a letra J nos quadrinhos vazios.

J
J
j

   

   

   

J
j

1

2
3
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/j/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO 
DE FORMA ADEQUADA.

Página 44

Orientações metodológicas
Significado do nome JÚLIA: “fofa”, “macia”, “jovem”, 

“cheia de energia”. Oriente as crianças a abrir o livro nesta 
página e observar a ilustração. Conduza a observação com 
perguntas como: onde a menina está? Vocês sabem que rou-
pa ela veste? Ela está feliz ou triste? Por que vocês pensam 
assim? O nome da menina é JÚLIA. Peça-lhes que coloquem 
o dedinho sobre o nome da menina e repitam com você: 
JÚLIA. Que letra está representada no quadro ao lado da 
ilustração? Explique que a letra J foi representada de quatro 
maneiras diferentes (bastão, cursiva maiúscula, imprensa e 
cursiva minúscula). Enquanto você explica, peça às crianças 
que apontem o dedinho para a representação que está de 
acordo com sua explicação. Escreva no quadro o nome da 
menina com letra cursiva, mostrando a letra maiúscula no iní-
cio do nome JÚLIA. Ajude as crianças a localizarem na página 
as quatro formas usadas para escrever a letra J. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase, pronunciando 
bem cada palavra: JÚLIA ESTÁ COM SUA ROUPA DE CIN-
DERELA. Peça que repitam a frase, passando o dedinho da 

esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. Diga às crianças que você vai repetir a frase 
e elas vão levantar um dedinho para cada palavra que você falar. Mas atenção! Desta vez, vocês vão 
usar as duas mãos. Comecem levantando o dedo polegar. Escutem: JÚLIA ESTÁ COM SUA ROUPA DE 
CINDERELA. Quantas palavras tem essa frase? (Resposta esperada: sete.) 

A
le

ss
an

dr
o 

B
ar

ro
s

Atividade 2 - Fale o nome JÚLIA, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro som 
do nome JÚLIA? (Resposta esperada /j/.) Diga aos alunos: eu vou falar algumas palavras e vocês vão 
bater palma, quando a palavra começar com o som/j/. Diga, pausadamente, JIPE/GIRAFA/GIRASSOL/
DADO/JANELA/COELHO/GIGANTE/JOIA/JUDÔ. Realize a atividade individualmente também, perguntan-
do a alguns alunos qual é o som inicial da palavra que você vai dizer. Fale palavras de A a J. Use os 
cartões de aliteração do Material Digital do Professor. 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas.

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 
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Página 45

Orientações metodológicas
Antes de as crianças realizarem as atividades desta pági-

na, explore, oralmente, a segmentação e síntese de sons com 
a turma. Pergunte às crianças: vocês já sabem que a palavra 
EU tem dois sons. Quais são eles? (Resposta esperada: o 
som /ê/ e o som /u/.) Muito bem, a palavra EU tem o som 
/ê/ e o som /u/. Vou dizer outras palavras e nós vamos con-
tar os sons que elas têm.

Diga a palavra CAIO e depois pronuncie cada um dos 
seus sons, levantando um dedo para cada som. CAIO: /k/, 
/a/, /i/, /ô/. Repita: CAIO tem quatro sons: /k/, /a/, /i/, /ô/. 
Faça a mesma atividade usando outras palavras simples, re-
petindo os sons com a turma, como nestes exemplos: CABO: 
/k/, /a/, /b/, /o/; JOGA: /j/, /ó/, /g/, /a/; JUBA: /j/, /u/, /b/, 
/a/; DIA. /d/, /i/, /a/. 

Atenção: fale sempre palavras que usem apenas as con-
soantes ensinadas. 

Atividade 4 - Peça aos alunos que abram o livro nesta 
página e observem as fotos. Quais são os nomes das figuras 
ilustradas? Pode ser que não reconheçam a jaca. Explique 

que é uma fruta e peça que a descrevam, observando a foto (fruta grande, antes de amadurecer é verde 
por fora; a fruta ilustrada está madura, pois a casca está amarelada. Possui uma polpa cremosa de cor 
amarelada). A jaca é cultivada no Brasil e apreciada por muitas pessoas. Em seguida, junto com a turma, 
fale os sons das letras de cada palavra, uma palavra de cada vez, una os sons e leia com a turma cada 
palavra formada. Oriente os alunos a resolverem o último comando da questão 4. Você observa cada 
aluno/a e anota informações sobre o desempenho e progresso de cada um, em relação à capacidade de 
análise e síntese de sons.

Atividade 5 - Oriente a realização da questão 5. 

Assista ao videotutorial do professor número 6 sobre análise e síntese de sons.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e ne-
cessidades 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 (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
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4. Fale os sons de cada palavra. Desenhe nos quadrinhos 
uma bolinha para cada som.

  Agora, você vai unir os sons e ler com a turma cada 
palavra formada.

  Depois, faça uma linha ligando as palavras à sua ilustração.

5. Em cada palavra, pinte a letra que representa o primeiro som 
de , e a letra que representa o último som de .

     JACA   

    FOCA  

    DADO   

 BOCA
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om
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ay
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lic
do
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VERIFIQUE SE OS ALUNOS IDENTIFICAM A LETRA QUE REPRESENTA O 
PRIMEIRO E O ÚLTIMO SOM DAS PALAVRAS.

AZUL

AZUL

AZUL

AZUL

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

EDITO
RA D

IM
ENSÃO



85

Orientações metodológicas
KAOLIN significa “bela jovem” e KAUÊ significa “homem 

bondoso”. Oriente a turma a abrir o livro nesta página e ex-
plore inicialmente a ilustração. Faça perguntas como: quan-
tas pessoas aparecem na cena? Quantos adultos e quantas 
crianças? O nome da menina que está no colo da mamãe é 
KAOLIN. Como KAOLIN está vestida? KAOLIN está com sua 
família? Qual é o total de pessoas na família de KAOLIN? 
Onde a família está reunida? O nome do irmão de KAOLIN é 
KAUÊ. O que KAUÊ está fazendo? Peça que coloquem o de-
dinho sobre o nome da menina e repitam com você: KAOLIN. 

Explore as representações das letras ao lado da ilustra-
ção, conforme orientações anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a primeira frase: O 
IRMÃOZINHO DE KAOLIN SE CHAMA KAUÊ. Peça à turma 
que repita a frase: A FAMÍLIA DE KAOLIN É DE ORIGEM IN-
DÍGENA. Peça-lhes que passem o dedinho da esquerda para 
a direita, acompanhando o sentido da leitura. 

Atividade 2 - Fale o nome KAOLIN, pronunciando-o pau-
sadamente, e pergunte: qual é o primeiro som do nome KA-

OLIN? Qual é o primeiro som da palavra KAUÊ? (Resposta esperada: /k/.)

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar

Peça aos alunos que tragam imagens e informações sobre os povos indígenas e, se possível, monte 
um mural com a turma. Veja informações sobre os indígenas brasileiros em:<https://mirim.org/>. Acesso 
em: ago. 2020.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses e necessidades em situações diversas; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Página 46
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KAOLIN                                 

1. Leia com a turma.

 O IRMÃOZINHO DE KAOLIN SE CHAMA KAUÊ.

 A FAMÍLIA DE KAOLIN É DE ORIGEM INDÍGENA.

2. Qual é o primeiro som do nome KAOLIN?

3. Escreva a letra K nos quadrinhos vazios.

K K
k k

K
K
k

   

   

   

K
k

1 2
3
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/k/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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4. Cante com a turma.

DEZ INDIOZINHOS

1, 2, 3 INDIOZINHOS

4, 5, 6 INDIOZINHOS

7, 8, 9 INDIOZINHOS

10 NUM PEQUENO BOTE

IAM NAVEGANDO PELO RIO ABAIXO

QUANDO O JACARÉ SE APROXIMOU

E O PEQUENO BOTE DOS INDIOZINHOS

QUASE, QUASE VIROU.
DOMÍNIO PÚBLICO

5. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que rimam.
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e 
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ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO RECONHECENDO RIMAS.

BOTE.

CAIXOTE.

SERROTE.

POTE. COPO.

Página 47 

Orientações metodológicas
Atividade 4 - Peça aos alunos que observem a imagem 

que ilustra o texto e pergunte: qual é o assunto do texto? 
Que elementos fazem parte da cena? Trabalhe também o 
título, levando as crianças a levantar hipóteses sobre o texto 
que será lido. Diga aos alunos que o texto é uma cantiga. 
Explique o gênero textual cantiga, dizendo que é um texto 
bastante conhecido, com rimas e fácil de ser memorizado. 
Pergunte se eles conhecem a cantiga. Fale sobre as conven-
ções de escrita na apresentação do texto (direção: esquer-
da-direita, sentido: de cima para baixo) e nos componentes 
gráficos: títulos, corpo do texto e fonte. Fale sobre a origem 
popular da cantiga, explicando que por isso dizemos que ela 
é de “domínio público”. Faça a leitura do texto da cantiga, 
apontando onde está sendo lido. Faça uma segunda leitura, 
e peça aos alunos que repitam os versos, a fim de ajudá-los 
a memorizar o texto e cantar com a turma. Ensine-lhes a 
cantiga. Você e os alunos podem ouvi-la neste endereço: 
Galinha Pintadinha. <https://www.youtube.com/watch?v=R-
4vtOUWCMGo>. Acesso em: ago. 2020. Estimule os alunos 
a movimentar o corpo livremente no ritmo da cantiga. Explore 

o trabalho com números de forma paralela e interdisciplinarmente, sempre que possível, possibilitando 
a observação de nexos entre a literacia e numeracia. 

Atividade 5 - Antes de realizar esta atividade, proponha às crianças uma brincadeira com rimas. 
Escolha campos semânticos e sugira palavras que rimem dentro deles. Por exemplo: animais que rimem 
com a palavra indiozinho: pintinho, galinho, gatinho, cachorrinho... Há cartões, no Material Digital do 
Professor, para o trabalho com rimas. Utilize-o como referência e produza outros cartões com diferentes 
grupos de imagens para que as crianças falem os nomes das figuras e identifiquem naquelas palavras as 
rimas. Em seguida, peça-lhes que falem os nomes das figuras ilustradas no livro e circulem aquelas que 
rimam (BOTE/CAIXOTE/SERROTE/POTE).

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorren-
do a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música; (EI03TS01) Utilizar 
sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas; e (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantida-
des e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. 
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6. Fale para a turma o que está acontecendo em cada cena. 
Depois, numere as cenas de 1 a 3, de acordo com os 
acontecimentos da cantiga.

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

2

3

1

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Página 48

Orientações metodológicas
Atividade 6 - Nesta atividade, os alunos vão fazer lei-

tura de imagens; caracterizar os personagens; identificar o 
tema da história; desenvolver a sequência lógica e habilida-
des para a produção oral; interpretar informações explícitas 
e implícitas nos acontecimentos; formular hipóteses. Dando 
continuidade à atividade da página anterior, peça aos alunos 
que observem cada cena e a descrevam. Neste primeiro mo-
mento, a observação e descrição não acontecerão na ordem 
da cantiga. Diga: antes de numerar as cenas na ordem da 
cantiga, vocês vão explicar o que acontece com os indio-
zinhos. Quantos indiozinhos entraram no bote, no início da 
cantiga? (Resposta esperada: 3.) Qual foi o total de indio-
zinhos no bote? (Resposta esperada: 10.) Peça às crianças 
que contem com os dedos a quantidade total de indiozinhos, 
observando a primeira cena. Pergunte: que animal se aproxi-
mou do bote? Os indiozinhos têm medo de jacaré? Explique. 
O que aconteceu com o bote? Então vamos numerar as ce-
nas? Apontem com o dedinho a cena número 1. (Respos-
ta esperada: os alunos devem apontar para a última cena.) 
Numerem a cena. Esta cena representa o que acontece no 

início da cantiga. Agora apontem com o dedinho a cena número 2. (Resposta esperada: os alunos devem 
apontar para a primeira cena.) Numerem a cena. Esta cena representa o que acontece no meio da can-
tiga. Que número deve ser escrito agora? (Resposta esperada: 3.) Esta cena representa o que acontece 
ao fim da cantiga. Numerem a cena. Em seguida, escolha dois alunos para contar o que acontece na 
cantiga, na ordem dos acontecimentos. Para terminar, vamos cantar novamente a cantiga? Cante com a 
turma e divirtam-se. Explore o trabalho com números de forma paralela e interdisciplinarmente, sempre 
que possível, possibilitando a observação de nexos entre a literacia e numeracia. 

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; (EI03EF01) Expressar 
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espon-
tânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão; e (EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e 
planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a 
estrutura da história. 
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APRENDENDO MAIS 

JEITOS DE APRENDER

 1. Leia com a turma e observe a imagem.

 (...) As crianças indígenas aprendem muita coisa com seus pais 
e parentes mais próximos, como os irmãos e os avós. 

 Caminham junto com eles, observam atentamente aquilo que 
os mais velhos estão fazendo ou dizendo; acompanham seus 
pais até a roça; vão pescar com os adultos e brincam muito! 
Cada brincadeira é um jeito de aprender uma habilidade que 
será importante no futuro, como saber caçar, pescar, fazer 
pinturas no corpo, fabricar arcos e flechas, potes, cestos (...).

 
DISPONÍVEL EM: <HTTPS://MIRIM.ORG/COMO-VIVEM/APRENDER>.  

ACESSO EM: 20 JUN. 2020. (FRAGMENTO)

2. Desenhe, em folha separada, o que você já aprendeu 
com seus pais e parentes. Capriche no desenho e faça 
um colorido bem bonito. Mostre o desenho para a turma e 
explique o que você ilustrou.

C
am
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 R

RESPOSTA PESSOAL. 

OBSERVE A COERÊNCIA DAS 
RESPOSTAS NA DESCRIÇÃO 
DETALHADA DA IMAGEM.

Página 49

Orientações metodológicas
Nesta seção APRENDENDO MAIS, vamos conhecer um 

pouco sobre os povos indígenas. 

Atividade 1 - A temática será abordada de forma inter-
disciplinar com a área de conhecimento do mundo social e 
das relações que nele se estabelecem. Promova uma conver-
sa para que as crianças exponham verbalmente sua compre-
ensão das imagens, levantando hipóteses como: quem são 
as pessoas representadas nas imagens? Onde elas estão? 
O que elas estão fazendo? Será que elas pertencem a uma 
mesma família? Quais são as semelhanças e diferenças físi-
cas entre elas? Leia o texto para a turma com pronúncia e 
entonação adequadas. Consulte o glossário e leia o signifi-
cado da palavra roça. Use a palavra em outros contextos, 
para que as crianças indiquem se ela foi usada corretamente. 
Por exemplo: os indígenas colhem milho na roça; os indíge-
nas pescam na roça; os indígenas cozinham os alimentos na 
roça. Continue explorando a imagem e pergunte: qual é o 
assunto do texto? Com quem as crianças indígenas apren-
dem? Como elas aprendem? O que as crianças indígenas 

aprendem com seus parentes? O que as crianças indígenas aprendem, quando acompanham seus pais 
até a roça? E você, o que você aprendeu e aprende com seus pais e parentes? Dê tempo para que 
as crianças falem sobre suas famílias, como aprendem, o que aprendem. Elas podem considerar como 
pessoas da família aquelas com as quais não têm relação de consanguinidade, mas sim um importante 
vínculo afetivo e social. Considere e respeite essas falas das crianças.

Atividade 2 - Peça aos alunos que façam o desenho com capricho e conduza a apresentação para 
a turma de forma a enriquecer o trabalho.

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; (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; 
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com fun-
ção social significativa; (EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, 
a história dos seus familiares e da sua comunidade; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
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LUCAS

1. Leia com a turma.
 
 LEÃO É O ANIMAL QUE LUCAS ACHA MAIS BONITO.

2. Qual é o primeiro som do nome LUCAS?

3. Escreva a letra L nos quadrinhos vazios.

L L
l l

L
L
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L
l

1

2
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/l/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO 
DE FORMA ADEQUADA.

Página 50

Orientações metodológicas 
LUCAS significa “luminoso”. Explore a ilustração com a 

turma. Faça perguntas como: quem aparece na cena? Você 
acha que Lucas gosta de leões? Como é esse animal? Onde 
ele vive? Lucas tem um leãozinho de pelúcia. Pergunte so-
bre os brinquedos de pelúcia que as crianças têm e em que 
momentos brincam com eles. Construa um leãozinho de pa-
pelão com as crianças. Disponível em: <http://www.painel-
criativo.com.br/2015/02/12/atividade-escolar-como-fazer
-leaozinho-com-caixa-de-cereal/>. Acesso em: ago. 2020. 
Sugerimos que você faça o leãozinho conforme sugerido 
no endereço acima ou use rolinhos de papel higiênico, tinta 
guache, cola, tesoura e retalhos de papel para confeccioná-
-lo. Cada aluno, com a sua ajuda, pode fazer o seu leãozinho 
de brinquedo. 

Continue explorando as atividades desta página, apresen-
tando as representações das letras L, conforme orientações 
anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: LEÃO É O 
ANIMAL QUE LUCAS ACHA MAIS BONITO. Peça à turma que 

repita a frase, deslizando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o sentido da leitura. 
Proponha às crianças: vamos ver quantas sílabas tem a palavra BONITO. Vamos falar juntos a palavra, 
batendo uma palma para cada sílaba: BONITO. Quantas sílabas tem a palavra BONITO? (Resposta espe-
rada: três.) 

Atividade 2 - Fale o nome LUCAS, pronunciando-o pausadamente, e pergunte: qual é o primeiro som 
do nome LUCAS? Qual é o primeiro som da palavra LEÃO? (Resposta esperada: /l/.) Escolha campos 
semânticos e sugira palavras que rimem dentro deles. Por exemplo: animais que rimem com leão: pavão, 
gavião, camaleão etc.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas.

Atividade complementar 
Peça aos alunos que tragam imagens e informações sobre os leões e, se possível, monte um mu-

ral com a turma. Veja informações sobre os leões em: <https://www.smartkids.com.br/trabalho/leao>. 
Acesso em: ago. 2020.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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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4. Leia e recite com a turma.

O SALÃO DOS BICHOS

DONA GARÇA NÃO TEM TESOURA,

SEU BICO FAZ A FUNÇÃO,

COM CUIDADO E PRECISÃO,

CORTA A JUBA DO LEÃO.

HUGO RIBEIRO DE ALMEIDA. O SALÃO DOS BICHOS.  
BELO HORIZONTE: DIMENSÃO, 2006. (FRAGMENTO)

5. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som. 

        

Lie Nobusa

LEÃO   LOBO  JACARÉ   LÁPIS

6. Fale o som de cada letra.

A  B  C  D  E  F  G  I  J  K  L  O  U
  Leia palavras que podemos formar com essas letras:     

LUA 

JAULA

LEOA 

AULA 

GALO

JUBA GADO 

CABELO COLEGA 

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

/a/,   /b/,   /k/,    /d/,   /e/,  /f/,    /g/,   /i/,  /j/,   /k/,   /l/,    /o/,   /u/.

Página 51

Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Explore a imagem, orientando as crianças a 

observar o que foi representado. Pergunte: que animais foram 
ilustrados? O que a garça está fazendo? A garça corta a juba 
do leão. Que parte do corpo ela usa para cortar a juba do 
leão? Leia o poema para a turma, com pronúncia e entonação 
adequadas. Em seguida, você lê o início de cada verso e as 
crianças completam com a palavra que falta: Dona Garça não 
tem________(tesoura)/Seu bico faz a________(função)/Com 
cuidado e________(precisão)/Corta a juba do_______(leão). 
Oriente as crianças a abrir o livro na página 76 do glossário 
e leia o significado das palavras função e precisão. Pergunte: 
como Dona Garça não tem tesoura, o que ela usa para cortar a 
juba do leão? (Resposta esperada: o bico.) O bico faz a função 
da tesoura? (Resposta esperada: sim.) O bico de Dona Garça 
corta certo a juba do leão? (Resposta esperada: sim.) Então 
o bico da Dona Garça faz o trabalho com precisão? (Resposta 
esperada: sim.) O que vocês sabem fazer com precisão? Le-
vantem a mão se vocês souberem fazer com precisão o que 
eu vou dizer: pular, correr, assobiar, cantar.

Atividade 5 - Peça às crianças que falem, inicialmente, os nomes das figuras, um de cada vez, pausa-
damente, em voz alta. Em seguida, identifiquem quais têm som inicial parecido e faça um colorido nelas 
(LEÃO/LOBO/LÁPIS). Enriqueça a atividade, solicitando às crianças que identifiquem o som/l/ nas palavras 
que dão nomes às figuras e façam um colorido nas letras L. Quantas vezes esse som /l/ aparece em cada 
palavra? (Resposta esperada: uma vez.) Leia com as crianças as palavras da atividade 5, uma de cada vez, 
pausadamente. Peça-lhes que mostrem com o dedinho onde cada palavra começa. Em seguida, peça-lhes 
que mostrem com o dedinho a letra que indica onde cada palavra começa e, depois, a letra que indica onde 
cada palavra termina, e falem os nomes delas. 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, 
fixando o trabalho com esse som.

Atividade 6 - Antes de realizar com a turma esta questão, pergunte às crianças: quantos sons tem a 
palavra LILI? Escreva a palavra LILI na lousa. Quais são eles? (Resposta esperada: /l/, /i/, /l/, /i/.) Muito 
bem, a palavra LILI tem os sons /l/, /i/,/l, /i/). Leia o nome fazendo os sons e apontando a letra corres-
pondente na lousa. Repita quantas vezes forem necessárias, para que as crianças identifiquem cada som. 
Agora, continue a atividade no livro. Escreva as letras desta questão na lousa. Fale junto com a turma os 
sons das letras, apontando para cada uma, enquanto os alunos apontam no livro. Peça a eles que juntem 
os sons de modo “emendado” e leiam as palavras. 

Atenção! Primeiro faça atividades com palavras que usem apenas vogais e a consoante ensinada. Após 
o domínio dessa consoante, utilize palavras que tenham vogais e mais de uma consoante, desde que já 
tenham sido ensinadas. Assim é possível continuar treinando os sons aprendidos anteriormente, e acumular 
conhecimento para reconhecer diferentes sons nas palavras. Observe se as crianças estão conseguindo 
ler as palavras. Registre as observações relacionadas ao progresso de cada criança e planeje ações para 
retomar alguma dificuldade que possa ainda estar presente na turma.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, re-
correndo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; (EI03CG05) Coordenar suas habili-
dades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas;  
(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. EDITO
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MARIANA

1. Leia com a turma.
 
 MARIANA TEM DUAS IRMÃS: MANUELA E MARCELA.

 MANUELA USA ÓCULOS E MARCELA TEM CABELOS 
LOIROS.

2. Qual é o primeiro som do nome de cada menina?

3. Escreva a letra M nos quadrinhos vazios.

M
M
m
M

MM
m m
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1

2
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3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.

/m/.

Página 52

Orientações metodológicas 
MARIANA significa “cheia de graça”, “graciosa”. Explore a 

ilustração com a turma. Faça perguntas como: quem aparece 
na cena? Quantas meninas são? De que elas brincam? Elas 
gostam de pular corda? Explique sua resposta. 

Explore as representações da letra M ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças as frases: MARIANA 
TEM DUAS IRMÃS: MANUELA E MARCELA. MANUELA USA 
ÓCULOS E MARCELA TEM CABELOS LOIROS. Peça à turma 
que repita as frases, deslizando o dedinho da esquerda para a 
direita, acompanhando o sentido da leitura. Observem a ilus-
tração e digam o nome de cada menina. Escreva na lousa 
MARIANA, leia para a turma e pergunte: onde está escrito este 
nome? Apontem com o dedinho. Leiam comigo: MARIANA. 
Pergunte: vocês também têm irmãos ou irmãs? Se sim, de 
que gostam de brincar? Qual é o nome(s) dele(s) ou dela(s)? 

Atividade 2 - Vamos aprender o som da letra M? Diga 
/m/. Qual é o primeiro som do nome MARIANA? Os nomes 
das irmãs de MARIANA começam com o mesmo som /m/: 

MARCELA e MANUELA. Façam esse som. (Resposta esperada: /m/.) 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar 
GENTE TEM SOBRENOME_0001.wmv. <https://www.youtube.com/watch?v=D3N78tw3qCk>. 

Acesso em: ago. 2020. A cantiga é animada e a turma vai gostar. 

Escolha campos semânticos (nomes) e produza um cartaz com a turma. Material necessário para 
realizar a atividade: tiras de papel, folha grande de papel pardo, aproximadamente na altura dos alunos, 
pincel largo, tinta guache, fita adesiva para prender o papel Kraft em lugar adequado da escola. Desta 
vez, as crianças vão escrever, também, nomes de irmãos e parentes. 1. Distribua para os alunos tiras de 
papel e peça-lhes que escrevam o próprio nome, e os nomes de seus irmãos e irmãs. Caso não tenham 
irmão(s) e irmã(s), peça-lhes que escolham o nome de um parente e escrevam. 2. Fixe o papel Kraft no 
lugar escolhido. 3. Com um pincel largo, passe tinta guache nas palmas das mãos dos alunos, alternando 
as cores. 4. Os alunos carimbam as mãos no papel kraft. 5. Os alunos lavam as mãos. 6. Ao retornarem, 
você chama os alunos por ordem alfabética e cada um cola as fichas com os nomes que escreveu perto 
do carimbo das mãozinhas.
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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; (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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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4. Ligue cada menina ao seu nome.

5. Pinte, no alfabeto, as letras do nome:

 
MANUELA 

  SE ENCONTRAR LETRA REPETIDA, MARQUE-A COM X.

 MANUELA 
 

 
 MARCELA 

 

 
 MARIANA

G
er
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do
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nd

es

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

6. Fale os sons da palavra MANUELA, mostrando um dedinho 
para cada som. 

   Desenhe uma bolinha para cada som que você contou.

X
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Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Escreva na lousa os nomes e peça para 

as crianças lerem: MARIANA, MARCELA e MANUELA. Veja 
se conseguem reconhecer os nomes. Leia o enunciado da 
questão e oriente o registro das respostas. Verifique se as 
respostas estão corretas, e incentive as crianças com elogios. 
Auxilie aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade. 

Atividade 5 - Oriente as crianças na escolha de um lápis 
de cor para pintar as letras do nome MANUELA, conforme 
solicitado. Leia o alfabeto com a turma e verifique se to-
dos conseguem recitá-lo. Use o alfabeto como uma cartela 
de bingo. Você distribui tampinhas de garrafa PET, grãos de 
milho etc. para cada criança, fala o nome de uma letra e 
eles colocam na “cartela” a tampinha sobre a letra que você 
disse. 

Atividade 6 - Continue explorando os sons das letras, 
em atividades com o alfabeto, para que as crianças estabe-
leçam a relação letra-som. Anote suas observações sobre o 
desenvolvimento de cada criança para compor a avaliação 
formativa e orientar suas estratégias educativas. Aqui ainda 

não apresentamos o som da letra N, /n/. Fale esse som para as crianças.

Atividade complementar

As atividades propostas 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 aten-
dimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.

EDITO
RA D

IM
ENSÃO



93

54

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

NICOLE

1. Leia com a turma. 

 NICOLE NADA MUITO BEM.

2. Qual é o primeiro som do nome NICOLE?

3. Escreva a letra N nos quadrinhos vazios.

N N
n n

N
N
n
N

   

   

   

n

1

2

3

/n/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO 
DE FORMA ADEQUADA.

Página 54

Orientações metodológicas 
Leia o nome da menina. NICOLE significa “vencedora”, 

“vitoriosa”. Explore a ilustração com a turma. Faça perguntas 
como: o que a menina está fazendo? Ela gosta de nadar? Por 
que vocês pensam assim? A menina sabe nadar? Por que 
vocês pensam assim? Onde vocês imaginam que ela está? 
Vocês também gostam de nadar? Quem na turma sabe na-
dar? Que cuidados crianças e adultos precisam ter ao nadar? 

Explore as representações da letra N ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: NICOLE NADA 
MUITO BEM. Peça à turma que repita a frase, deslizando o 
dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o senti-
do da leitura. Diga: agora que vocês já sabem que as frases 
são formadas por palavras, eu vou ler novamente a frase e 
vocês vão apontar com o dedinho cada palavra que eu fa-
lar. Fale pausadamente: NICOLE NADA MUITO BEM. Observe 
se as crianças estão apontando cada palavra corretamente. 
Quantas palavras tem essa frase? (Resposta esperada: qua-
tro palavras.) 

Atividade 2 - Vamos aprender o som da letra N? Diga /n/. Qual é o primeiro som do nome NICOLE? 
Façam esse som. (Resposta esperada: /n/.) Vamos falar os sons da palavra NICOLE? Escreva no quadro 
NICOLE e peça à turma para dizer os sons que formam a palavra. (Resposta esperada: /n/,/i/,/k/,/ó/,/
l/,/ê/.) Peça a um aluno que repita individualmente os sons de modo “emendado”(lendo a palavra).

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar

Converse com as crianças sobre alguns cuidados que ela precisa ter na piscina. 

1. As boias não a protegem totalmente. 2. Brincadeiras na borda da piscina podem ser perigosas. 3. 
O cloro pode provocar irritações nas mucosas e nos olhos. Se sentir alguma coisa, fale para um adulto. 4. 
Só entre na piscina se estiver com um adulto. 5. Nunca entre em piscina muito funda. Criança na piscina: 
5 cuidados que você precisa ter. Disponível em:< http://sodramarblog.com.br/crianca-na-piscina-5-cui-
dados-que-voce-precisa-ter/>. Acesso em: ago. 2020. (Adaptado).

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses e necessidades em situações diversas; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança 
em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 
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4. Veja o que a mamãe da Nicole cantou para ela.

PEIXINHO

 SE EU FOSSE UM PEIXINHO 
E SOUBESSE NADAR 
EU TIRAVA NICOLE 
DO FUNDO DO MAR.

     DOMÍNIO PÚBLICO

5. Cante com a turma também. Substitua o nome Nicole pelos 
nomes de seus colegas.

6. Fale os nomes das figuras. Escreva a primeira letra de cada 
uma para formar palavras.

 OLA  OLA  OLA  OLA

7. Fale o som de cada letra.

A B C D E F G I  J K L M N O U
  Leia palavras que podemos formar com essas letras.

  NINA  FOCA  BONÉ  MACACO

  ÔNIBUS  CANECA  MENINA  GOIABA
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ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS

OBSERVE SE AS CRIANÇAS JÁ SABEM OS NOMES DOS COLEGAS.

B  

/a/,   /b/,   /k/,   /d/,   /e/,  /f/,    /g/,  /i/,  /j/,  /k/,   /l/,    /m/,  /n/,    /o/,   /u/.  

C  G  M 
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Orientações metodológicas
Atividade 4 - Explore a ilustração. Faça perguntas como: 

onde a criança está mergulhando? Qual será o assunto deste 
texto? A ilustração representa uma situação que acontece na 
realidade? Por que vocês pensam assim? Este texto é uma 
cantiga. Reproduza-a em papel Kraft e leia para a turma. 
Peça aos alunos que mostrem com o dedinho onde inicia e 
onde termina cada frase, bem como quantas frases tem a 
cantiga. Fale uma palavra e peça que a identifiquem no texto; 
depois, que digam palavras que rimem com “peixinho”, por 
exemplo. 

Atividade 5 - Cante com a turma. Faça fichas com o 
primeiro nome de cada aluno. Você vai substituindo o nome 
Nicole pelos nomes das crianças, que cantam conforme o 
nome que você lhes apresentar. Enquanto cantam, em roda 
de preferência, peça às crianças que substituam a palavra 
Nicole pelos nomes dos colegas de turma. Ao dizerem o 
nome do colega, ele vai para o centro da roda. Quando outro 
nome for dito, ele troca de posição com o colega, e assim 
sucessivamente. 

Atividade 6 - Peça às crianças, inicialmente, que falem os nomes das figuras, um de cada vez, pau-
sadamente, em voz alta. Em seguida, peça-lhes que identifiquem o som inicial de cada figura. Oriente a 
criança a escrever a letra que representa o som inicial de cada palavra.

 Atividade 7 - Antes de realizar com a turma esta atividade, pergunte às crianças: quantos sons 
tem a palavra NINA? Escreva a palavra NINA na lousa. Quais são eles? (Resposta esperada: /n/, /i/,/n/, 
/a/.) Muito bem, a palavra NINA tem os sons /n/, /i/,/n/, /a/. Leia, fazendo os sons e apontando a letra 
correspondente na lousa. Quantas vezes repetimos o som/n/? (Resposta esperada: duas vezes). Agora, 
continue a atividade no livro. Escreva as letras na lousa. Fale junto com a turma os nomes das letras e 
os sons (dominantes), apontando para cada uma, enquanto os alunos apontam no livro. Peça aos alunos 
que juntem os sons de modo “emendado” e leiam as palavras. 

Atenção! Primeiro faça atividades com palavras que usem apenas vogais e a consoante ensinada. 
Após o domínio dessa consoante, utilize palavras que tenham vogais e mais de uma consoante, desde 
que já tenham sido ensinadas. Assim é possível continuar treinando os sons aprendidos anteriormente e 
acumular conhecimento para reconhecer diferentes sons nas palavras. Observe se as crianças estão con-
seguindo ler as palavras. Registre as observações relacionadas ao progresso de cada criança e planeje 
ações para retomar alguma dificuldade que possa ainda estar presente na turma.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorren-
do as estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades ma-
nuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (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; (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 tex-
tos, por meio de escrita espontânea.
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APRENDENDO MAIS

AS FAMÍLIAS
1. Conheça a família de Nicole. 

  Pinte a família de Nicole na praça. 
  O irmão de Nicole se chama Rafael.
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO 
DETALHADA DA IMAGEM.

PEÇA QUE DIGAM AS 
CORES QUE USARÃO PARA 
COLORIR A ILUSTRAÇÃO.
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Orientações metodológicas 
Atividade 1 - Nesta seção APRENDENDO MAIS, a te-

mática das famílias será abordada promovendo interdisci-
plinaridade com a área de conhecimento do mundo social 
e das relações que nele se estabelecem. Converse com as 
crianças e observe o repertório que possuem sobre esse 
tema, ao descrever a imagem e sua compreensão. Diga: esta 
é a família de Nicole. Pergunte: quem são as pessoas repre-
sentadas na imagem, qual é o parentesco entre elas, quais 
são as semelhanças e diferenças físicas entre os membros 
da família, e outras que você julgar pertinentes. Dê tempo 
para que as crianças falem sobre suas famílias. Elas podem 
considerar como pessoas da família aquelas com as quais 
não têm relação de consanguinidade, mas sim um importan-
te vínculo afetivo e social. Considere e respeite essas falas 
das crianças. Pergunte: onde vocês passeiam com a família? 
Vocês gostam de passear com a família? 

Atividade complementar
Desenhe, em folha separada, você passeando no seu lu-

gar preferido com sua família. Capriche no desenho e no colorido. Mostre-o para a turma e explique 
como é esse lugar. Depois, em casa, mostre o desenho para sua família e explique o que você desenhou. 

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; (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; 
(EI03ET06) Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
familiares e da sua comunidade; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, 
colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
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2. Escreva os nomes de seus parentes e leia para a turma.

SUA MAMÃE

SEU VOVÔ,

SEU VOVÔ,

SEU IRMÃO OU IRMÃ SEU PRIMO OU PRIMA

SUA VOVÓ,

SUA VOVÓ,

PAI DO PAPAI

PAI DA MAMÃE

MÃE DO PAPAI

MÃE DA MAMÃE

SEU PAPAI
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RESPOSTA PESSOAL. OBSERVE SE A CRIANÇA JÁ ESCREVE 
NOMES DE SEUS PARENTES.
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Orientações metodológicas 
Atividade 2 - As crianças deverão escrever os nomes 

de parentes. A atividade pode ser realizada em casa, com 
a ajuda de um adulto, ou em sala de aula, nesse caso, com 
produção de escrita emergente. 

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendi-
zagem 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; (EI03ET06) Relatar fatos importan-
tes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos 
seus familiares e da sua comunidade; (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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1. Leia com a turma. 

 OMAR GOSTA MUITO DE LER.

2. Qual é o primeiro som do nome OMAR?

3. Escreva a letra O nos quadrinhos vazios.

/ô/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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Orientações metodológicas 
Explore a ilustração com a turma. Faça perguntas como: o que 

o menino está fazendo? Ele gosta do que faz? Por que vocês 
pensam assim? O nome do menino é OMAR. Peça que coloquem 
o dedinho sobre o nome do menino e repitam com você: OMAR. 
Que letra está apresentada no quadro ao lado da ilustração? 

Explore as representações da letra O ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: OMAR GOS-
TA MUITO DE LER. Peça à turma que repita a frase, deslizan-
do o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o 
sentido da leitura. 

Atividade 2 - Vamos aprender o som da letra O? Diga 
/o/. Qual é o primeiro som do nome OMAR? Façam esse 
som. (Resposta esperada: /ô/.) Escreva na lousa: osso/ovo/
olho/gato/livro/orelha. Diga aos alunos que você vai ler as 
palavras escritas na lousa. Peça que ouçam com atenção as 
palavras que você vai falar. Quando a palavra começar com o 
som /ô/ de OMAR, eles vão levantar a mão e você vai fazer 

um traço na frente dela. Fale pausadamente: osso/ovo/olho/gato/livro/orelha. Quantas palavras come-
çam com o som /ô/? Peça aos alunos que leiam, de memória, as palavras que você marcou.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas.EDITO
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4. Veja a capa do livro que OMAR está lendo.  

5. Explique para a turma o que você imagina que vai 
acontecer na história.

6. Fale o nome de cada letra das palavras. Desenhe, na linha, 
uma bolinha para cada letra que você falou.

 Escreva, no quadrinho, quantas letras tem cada palavra. 

    OVO       

 

    OMAR   
  

    GATO

G
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do
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es

R
ep

ro
du

çã
o

3

4

4

ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DA 
CAPA DO LIVRO.

RESPOSTA PESSOAL.

RESPOSTA COLETIVA.
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Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Explorando as convenções de escrita, va-

mos estudar a capa do livro O OVO. Este livro, escrito por 
Mary e Eliardo França, conta a história de um ovo que apa-
rece no mato, deixando os animais curiosos: de quem será o 
ovo? O que vão fazer com ele? Peça que as crianças obser-
vem as imagens, procurando identificar o assunto da história 
que o livro conta. Fale sobre os aspectos da capa: imagens, 
título, autor, ilustrador, editora. Mostre para as crianças esses 
componentes, apontando para eles enquanto explica. Isso é 
importante para que você possa avaliar se levantaram hipó-
teses coerentes sobre a história, a partir da observação da 
capa do livro. 

Atividade 5 - Conduza a troca de ideias proposta nesta 
questão com perguntas como: o que foi ilustrado na capa do li-
vro? O que o gatinho está observando? Onde está o ovo? O que 
você imagina que vai acontecer com o gatinho? E com o ovo?

Se possível, leia o livro para a turma e, após a leitura, retome 
as hipóteses e inferências das crianças para confirmá-las ou não. 

Atividade 6 - Leia o enunciado da questão e observe se os alunos sabem os nomes das letras de 
cada palavra e quantas letras tem cada 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; (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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PEDRO                                                                                                  

1. Leia com a turma.

 PEDRO GOSTA DE BRINCAR COM PAULO, SEU PAI.

2. Qual é o primeiro som do nome PEDRO?

3. Escreva a letra P nos quadrinhos vazios.

P P
p p

P
P
p
P

   

   

   

p

1

2
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nd
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/p/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.

Página 60

Orientações metodológicas 
PEDRO significa “o que tem uma vida longa”, “rico” ou 

“próspero”. Explore a ilustração com a turma. Faça pergun-
tas como: quem aparece na cena? O que o adulto está fa-
zendo? E a criança? Como está o dia: ensolarado? Ventan-
do? Parecendo que vai chover? O menino que solta a pipa 
se chama PEDRO (escreva PEDRO na lousa). Coloquem o 
dedo no nome do menino. 

Explore as representações da letra P ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores.

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: PEDRO GOS-
TA DE BRINCAR COM PAULO, SEU PAI. Peça à turma que re-
pita a frase, deslizando o dedinho da esquerda para a direita, 
acompanhando o sentido da leitura. Peça que contem quan-
tas palavras tem a frase. Peça que contem também quantas 
letras P tem a frase.

Atividade 2 - Vamos aprender o som da letra P? Diga 
/p/. Qual é o primeiro som do nome PEDRO? Façam esse 
som. (Resposta esperada: /p/.) Que outras palavras da frase EDITO
RA D

IM
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4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som. 

PETECA PIPA PATO OVELHA

5. Fale com a turma o nome de cada figura. Escreva, no 
quadrinho, quantas sílabas tem cada palavra.

 

     PIPOCA    
 

     PERIQUITO 
 

     PIPA
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RESPOSTA COLETIVA.

3

4

2
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Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Peça às crianças, inicialmente, que falem 

os nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, em 
voz alta. Em seguida, peça-lhes que identifiquem quais têm 
som inicial parecido e façam um colorido nelas (PETECA/
PIPA/PATO). Enriqueça a atividade, solicitando às crianças 
que identifiquem o som /p/ nas palavras que dão nomes às 
figuras e façam um colorido nas letras P. Quantas vezes o 
som /p/ aparece em cada palavra? (Resposta esperada: uma 
vez, nas palavras PETECA e PATO, e duas vezes, na palavra 
PIPA.) 

Atividade 5 - Peça às crianças que falem os nomes das 
figuras, um de cada vez, pausadamente. Peça que mostrem 
com os dedinhos quantas sílabas cada um tem. Use o mes-
mo procedimento para as palavras PERIQUITO e PIPA. Em 
seguida, oriente-as a registrar com números a quantidade 
de sílabas de cada palavra. Antes do registro, peça-lhes que 
falem o nome da figura, em voz alta, novamente. 

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; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvol-
vendo atitudes de participação e cooperação. 

(PEDRO GOSTA DE BRINCAR COM PAULO, SEU PAI.) começam com o som /p/? Fale, pausadamente, a 
palavra PIPA. Quantos sons /p/ tem a palavra pipa? (Resposta esperada: dois.) Chame um aluno para 
escrever a palavra PIPA na lousa, com a ajuda das outras crianças.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 
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QUÉSIA                            
Q Q
q q

Q
Q
q
Q

   

   

   

q
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2
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1. Leia com a turma.

 QUÉSIA MORA EM UMA CASA COM QUINTAL.

2. Qual é o primeiro som do nome QUÉSIA?

3. Escreva a letra Q nos quadrinhos vazios.

/k/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.

Página 62

Orientações metodológicas 
QUÉSIA Significa “perfume”, “fragrância”. Explore a ilus-

tração com a turma. Faça perguntas como: quem aparece na 
cena? Descrevam como é o lugar onde a menina está. Como 
ela brinca? Como está o dia? Ensolarado? Ventando? Pa-
rece que vai chover? A menina que brinca com a borboleta 
se chama QUÉSIA (escreva QUÉSIA na lousa). Coloquem o 
dedo no nome da menina. 

Explore as representações da letra Q ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: QUÉSIA 
MORA EM UMA CASA COM QUINTAL. Peça à turma que re-
pita a frase, deslizando o dedinho da esquerda para a direita, 
acompanhando o sentido da leitura. Peça que contem quan-
tas palavras tem a frase. Peça que contem também quantas 
letras Q tem a frase. Vocês conhecem um lugar como este? 
Onde moram há quintal? 

Consulte o glossário da página 76 com os alunos e leia 
o significado de QUINTAL para a turma. Peça aos alunos que 
moram em casa com quintal ou conhecem alguma casa com 

quintal que descrevam para a turma o que podemos encontrar num quintal (árvores, espaço para brincar, 
flores etc.).

Atividade 2 - Vamos aprender o som da letra Q? Diga /k/. Qual é o primeiro som do nome QUÉSIA? 
Façam esse som. (Resposta esperada: /k/.) Que outra palavra da frase (QUÉSIA MORA EM UMA CASA 
COM QUINTAL.) começa com o som /k/? (Resposta esperada: quintal.) A palavra casa também tem o 
som inicial /k/. Considere essa resposta dos alunos, pois, nesse momento, não estamos trabalhando a 
ortografia das palavras e sim o trabalho oral para identificação do som.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar
Peça aos alunos que desenhem, em folha separada, uma casa, destacando o quintal. Oriente-os a 

fazer o desenho colorido e rico em detalhes. Verifique, por meio do desenho, se compreenderam o signi-
ficado da palavra quintal, presente no glossário. Peça-lhes que mostrem o desenho à família e expliquem 
a atividade realizada em sala de aula.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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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4. Qual é o primeiro som da palavra QUINTAL? 

 Fale os nomes das figuras. Escreva, abaixo de cada uma, 
quantas vezes esse som aparece. 

5. Leia a parlenda e recite-a com a turma. 

COCHICHO

QUEM COCHICHA

O RABO ESPICHA,

COME PÃO

COM LAGARTIXA.

DOMÍNIO PÚBLICO

 
  CAIXA    AMEIXA    PÃO 

6. Fale os nomes das figuras. Circule aquelas que rimam com 
LAGARTIXA.

Li
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RESPOSTAS COLETIVAS.

MACACO 
2.

QUIABO 
1.

CANECA 
2.

QUEIJO 
1.

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

Página 63

Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Peça às crianças que falem o som inicial da 

palavra (o som /k/). Depois, peça que digam os nomes das 
figuras, um de cada vez, pausadamente, em voz alta (MACA-
CO/QUIABO/CANECA/QUEIJO). Em seguida, peça que iden-
tifiquem os nomes que têm o som /k/, pode ser no início, 
meio ou final da palavra. Pergunte quantas vezes o som/k/ 
aparece em cada palavra. (Resposta esperada: uma vez nas 
palavras QUIABO e QUEIJO, e duas vezes nas palavras MA-
CACO e CANECA.) 

Atividade 5 - Explore a imagem, perguntando: o que 
está ilustrado? O que eles estão fazendo? Qual é o nome do 
animalzinho ilustrado? Trabalhe o título do texto, levando as 
crianças a levantar hipóteses sobre o 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. Leia a parlenda para a turma, 
com pronúncia, ritmo e entonação adequadas. Em seguida, 
você lê cada verso e os alunos vão repetindo. Quando per-
ceber que já estão conseguindo recitar sozinhos, pergun-

te-lhes: que palavras rimam neste texto? (COCHICHA/ESPICHA/LAGARTIXA). Qual é a relação entre a 
imagem e o assunto do texto? 

Atividade 6 - Continue trabalhando com rimas. Peça às crianças que falem os nomes das figuras 
e, em seguida, circulem aquelas que rimam com LAGARTIXA. Pergunte-lhes que figura não foi circu-
lada. Peça que falem palavras que rimem com PÃO (MÃO/MELÃO/CAMINHÃO/AVIÃO/PIÃO/CHÃO/
MACARÃO/CÃO).

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; (EI03EF02) Inventar 
brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; (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 inte-
resses e necessidades em situações diversas; 
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APRENDENDO MAIS 

AS PLANTAS

A turma de QUÉSIA quis saber como as plantas nascem e 
crescem.

A professora sugeriu plantar sementinhas de feijão. 

1. Explique para a turma o que aconteceu com as 
sementinhas. 

   
   1     2     3 

2. Agora, numere as frases de acordo com a ordem dos 
acontecimentos. 

  A GERMINAÇÃO DAS SEMENTINHAS.
 
 
  AS SEMENTINHAS NO ALGODÃO MOLHADO.
 
 
  A PLANTINHA DO FEIJÃO.

R
úb

ia
 C

al
ai

s

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA 
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

2

1

3

Página 64

Orientações metodológicas 
Nesta seção APRENDENDO MAIS, vamos trabalhar com 

a área de conhecimentos da natureza de forma integrada 
ao desenvolvimento da literacia, com a temática plantas e 
alimentação. Antes do registro na página seguinte, realize 
com as crianças a atividade experimental, para que elas 
possam observar a germinação de uma planta. A semente de 
feijão é ótima opção. Registre o experimento coletivamente, 
sendo você o escriba.

Sempre, ao realizar atividades práticas ou experimentais 
com as crianças, garanta a integridade física dos alunos, pro-
fessores e outras pessoas envolvidas.

Material: o fundo de uma garrafa PET de 2 litros trans-
parente; 5 sementes de feijão inteiras e saudáveis; algodão 
ou papel toalha; água. 

Modo de fazer: deixar as sementes de feijão na água 
um dia inteiro; colocar algodão ou papel toalha no fundo 
da garrafa PET e molhá-lo com água; colocar as sementes 
sobre o algodão ou papel toalha e mantê-las úmidas. Peça 
às crianças que levantem hipóteses sobre o que acontecerá 

com as sementes de feijão e anote as ideias delas, para que verifiquem se foram confirmadas ou não, 
após o experimento. Oriente o registro das observações realizadas. Ao final do experimento, combine 
um lugar na escola para plantar as mudas de feijão e planeje com os alunos uma maneira de cuidar das 
plantinhas. Converse também sobre as necessidades de uma plantinha para crescer: ficar exposta à luz 
solar, receber água e estar em uma terra adubada, isto é, uma terra que tenha os nutrientes necessários 
para que ela se desenvolva. 

Atividade 1 - Converse com as crianças sobre as imagens. Peça-lhes que descrevam o que conse-
guem observar e deduzir de cada uma. Explique o que significa germinar. 

Atividade 2 - Depois, leia as frases e peça-lhes que identifiquem a ordem correta em que acontecem 
as etapas do plantio, até a germinação do feijão. Ao ler a primeira frase, oriente os alunos a consultar 
no glossário o significado da palavra germinação. Relacione-a com as observações realizadas durante 
o experimento e o momento em que perceberam que a semente de feijão estava brotando, ou seja, 
germinando.

Atividade complementar 
Explique como ocorre a germinação. Se possível, assista aos vídeos com a turma: “Germinação do 

feijão” (germinação de uma semente de feijão usando a técnica de time-lapse. Cada segundo de vídeo 
equivale a uma hora do processo natural). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Isik-
QO9ptJ8>. Acesso em: 2 mar. 2020. “Experiência: germinação do feijão no algodão.” Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vJCYDAT8xN8>. Acesso em: 2 mar. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais; (EI03ET03) Identificar e selecionar fon-
tes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua preservação; 
(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.EDITO
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3. A mangueira, como a maioria das plantas, possui caule, 
raiz, folhas, flores e frutos. A semente da manga fica dentro 
do fruto.

4. Observe uma árvore e faça o desenho dela, no caderno. 
Fale para a turma como é a árvore que você desenhou.

C
es

ar
 D

in
iz

/P
ul

sa
r 

Im
ag

en
s

ESTIMULE A DESCRIÇÃO 
DETALHADA DA IMAGEM.

RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE 
A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

Página 65

Orientações metodológicas 
Atividade 3 - A seguir, explore oralmente a imagem e orien-

te as crianças na realização da atividade. Troque ideias com a 
turma sobre as partes de uma planta e a função de cada parte.

Atividade 4 - Inicialmente, realize um trabalho de campo 
com as crianças, para que possam observar uma árvore com-
pleta. Faça o planejamento coletivamente. Oriente-as a observar 
cor e quantidade de folhas; tamanho da árvore, do caule, das 
folhas e de outras partes da planta; animais que visitam a árvo-
re. Escolha a árvore a ser observada com antecedência, procure 
saber o nome dela, se está com folhas, flores, frutos, e se o local 
oferece segurança aos alunos. Oriente o registro no caderno 
por meio de desenho e escrita emergente. Ao retornar à classe, 
troque ideias em turma sobre as observações feitas.

Sempre, ao realizar atividades práticas ou experimentais 
com as crianças, garanta a integridade física dos alunos, pro-
fessores e outras pessoas envolvidas.

Saiba mais
Plantas completas possuem frutos (que protegem as se-

mentes); flores (que garantem a reprodução das plantas); caule (que conduz água e sais minerais para todas 
as partes da planta); sementes (que dão origem a uma nova planta); raízes (que fixam a planta no solo); 
folhas (fotossíntese). Essas partes da planta possuem outras funções importantes, mas sugerimos não apro-
fundar o assunto, pois o conteúdo será objeto de estudo durante o processo de escolarização das crianças.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, 
seus fenômenos, sua preservação; (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 (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais.
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5. Leia a história em quadrinhos com a turma e divirta-se. 

6. Por que Magali corria atrás do fruteiro? Explique para a 
turma.  

®
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS QUADRINHOS.

SUGESTÃO DE RESPOSTA: PORQUE ELA ADORA 
FRUTAS E GOSTA DE COMER MUITO. 

Página 66

Orientações metodológicas 
Atividade 5 - Vamos trabalhar uma história em quadri-

nhos. Observe as imagens com as crianças e pergunte se 
elas conhecem a personagem mostrada nos quadrinhos, e 
se sabem o nome dela. Peça-lhes que falem sobre a prin-
cipal característica da personagem. Se não souberem, ex-
plique que ela adora comer e que sua fruta preferida é a 
melancia. Chame a atenção para as expressões do rosto 
dos personagens: o que elas mostram? Como elas ajudam a 
compreender a história? Converse também sobre o formato 
do balãozinho utilizado nas cenas da história. Esse tipo de 
balão é usado para mostrar que a personagem está gritando. 
Explique isso às crianças, para que elas conheçam e se fa-
miliarizem com as características desse gênero textual. Faça 
perguntas como: que frutas o fruteiro vende? Onde podemos 
comprar frutas? Por que Magali corria atrás do fruteiro? Você 
gosta de frutas? Quais são suas frutas preferidas? Por que 
comer fruta é importante? EDITO
RA D

IM
ENSÃO
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7. Marque X nas frutas que o fruteiro da banca anunciou. 

 ABACAXI    LARANJA   MORANGO

 MELANCIA   BANANA   UVA 

8. Escreva uma lista com nomes de seis frutas de que você 
gosta. 

9. Comer frutas faz parte de uma alimentação saudável. 
Converse com seus colegas sobre outras formas de manter 
uma alimentação saudável. 

P
ix
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X X

X X

OBSERVE AS CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DA ESCRITA 
EMERGENTE DAS CRIANÇAS.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Página 67

Orientações metodológicas 
Atividade 7 - Escreva os nomes das frutas na lousa, leia 

o enunciado e os nomes que você escreveu, e oriente as 
crianças a marcarem as frutas que o fruteiro anunciou.

Atividade 8 - Oriente as crianças a escreverem os nomes 
das frutas (escrita emergente), e anote informações sobre a pro-
gressão de cada uma em relação ao desenvolvimento da escrita. 

Atividade 9 - Inicialmente consulte o significado da palavra 
saudável no glossário, ao final do capítulo. Fale algumas frases e 
as crianças vão levantar a mão, quando a palavra saudável estiver 
sendo usada de acordo com o significado do glossário: Nossa 
alimentação é saudável quando comemos muito doce./Comer 
verduras como couve, alface, brócolis contribui para uma alimen-
tação saudável. Conduza a discussão, 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. Você 
pode também fazer uma lista (sendo você o escriba), escrevendo 
alimentos que contribuem para uma alimentação saudável.

Saiba mais
A lista é um gênero textual muito utilizado no dia a dia. Escrevemos lista de compras, de nomes de 

alunos de uma sala de aula, de convidados para uma festa etc. As listas são modelos estáveis de escrita. 
Isso quer dizer que, sempre que necessário, as crianças podem recorrer a elas para escrever outras pa-
lavras. Produzir listas coletivas com a turma (brinquedos, animais, frutas, aniversários, objetos da sala de 
aula, enfeites de aniversário, alunos da sala de aula) contribui para a aprendizagem da criança. Leia as in-
formações e saiba um pouco mais sobre a função das listas na alfabetização em: <https://gestaoescolar.
org.br/conteudo/1360/a-funcao-das-listas-na-alfabetizacao>. Acesso em: ago. 2020.

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; (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à lingua-
gem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea; (EI03EO02) Agir 
de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limita-
ções; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e coopera-
ção; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas.

Atividade 6 - Leia a questão e escute as ideias da turma, conduzindo a discussão. Depois da con-
versa sobre a personagem, fica mais fácil compreender a história. 

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; e (EI03ET03) Identificar e 
selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.
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10. Leia o texto com sua turma para aprender mais sobre  
uma fruta.

MAÇÃ                      

A MAÇÃ É UMA DAS FRUTAS MAIS CONHECIDAS DO MUNDO. 

SUA FORMA É ARREDONDADA. SUA COR PODE SER VERMELHA, 

AMARELA OU VERDE. A PARTE DE DENTRO DA MAÇÃ VARIA 

ENTRE O BRANCO E O AMARELO. A ÁRVORE QUE PRODUZ ESTA 

FRUTA CHAMA-SE MACIEIRA.

DISPONÍVEL EM: <HTTPS://BRASILESCOLA.UOL.COM.BR/FRUTAS/MACA.HTM>.  

ACESSO EM: 20 MAR. 2019.

 
11. Marque com um X apenas as opções que são verdadeiras, 

de acordo com as informações do texto.

  A MAÇÃ É MUITO CONHECIDA MUNDIALMENTE.

    SÓ EXISTEM MAÇÃS DE COR VERMELHA.
     
   O FORMATO DESSA FRUTA É ARREDONDADO.

   A ÁRVORE QUE PRODUZ A MAÇÃ É A MACIEIRA.
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X

X

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS.

Página 68

Orientações metodológicas 
Atividade 10 - Leia o texto para a turma. Pronuncie bem 

as palavras e use entonação adequada ao texto informativo. 
Em seguida, faça a leitura dialogada, você diz parte das fra-
ses, e as crianças as completam de acordo com o texto. 

A MAÇÃ É UMA DAS FRUTAS MAIS CONHECIDAS 
DO__________.(MUNDO)

SUA FORMA É___________. (ARREDONDADA) SUA COR 
PODE SER VERMELHA, AMARELA OU_________. (VERDE) 

A PARTE DE DENTRO DA MAÇÃ VARIA ENTRE O BRAN-
CO E O________. (AMARELO) 

A ÁRVORE QUE PRODUZ ESTA FRUTA SE CHA-
MA________.(MACIEIRA)

Atividade 11 - Leia o enunciado desta questão e peça a 
um aluno que explique o que deve ser feito. Em seguida, leia 
cada frase e eles marcam X naquelas que são verdadeiras.

Saiba mais 
Vários vegetais que chamamos de frutas são, numa classificação biológica, pseudofrutos. É o caso 

da maçã, por exemplo, que não se origina do ovário de uma flor e sim a partir de outras estruturas da 
planta. São pseudofrutos muito consumidos o abacaxi, o caju, o figo, a pera, a framboesa e a amora. 
Consulte o endereço a seguir e obtenha mais informações: <https:// www.conquistesuavida.com.br/no-
ticia/caju-e-maca-nao-sao-frutas-saiba-tudo-sobre-os -pseudofrutos_a3292/1>. Acesso em: ago. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorren-
do a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; (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; e (EI03ET03) Identificar 
e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua 
conservação. 
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12. Observe a palavra MAÇÃ.
 Você percebeu que existe um sinal em cima da última letra 

da palavra? Converse com a turma para descobrir qual é o 
nome desse sinal e para que ele serve.

  Leia as palavras. Coloque o sinal na letra certa. 

LA

RA

ROMA

AVELA

HORTELA

ÍMA

MAMAO

AVIAO

BOTAO

 PAVAO

 CORAÇAO

 MAO

13. Agora observe a palavra LEÃO.

  Leia as palavras. Coloque o sinal na letra certa.
Ilu

st
ra

çõ
es
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er
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es

RESPOSTAS COLETIVAS.

˜

˜

˜ ˜

˜

˜

˜

˜

˜ ˜

˜

˜

Página 69

Orientações metodológicas 
Atividade 12 - Nesta atividade, as crianças vão identi-

ficar as modificações sonoras que ocorrem com a inserção 
do til nas palavras. Diga à turma que você vai dizer duas 
palavras para que identifiquem a diferença entre elas. Diga 
MASSA e MAÇÃ. Espera-se que as crianças identifiquem os 
diferentes sons finais (/a/ e /am/). Escreva na lousa a pa-
lavra MAÇÃ e mostre o sinal sobre a letra A. Explique que 
esse sinal se chama TIL e que, colocado em cima do A, faz 
com que o som fique /am/, como em MAÇÃ. Agora peça aos 
alunos para observar as fotos e ler as palavras com a turma. 
Ler novamente e colocar o sinal na letra certa.

Atividade 13 - Escreva na lousa a palavra LEÃO e mostre o 
sinal sobre a letra A. Pergunte: o que acontece com o som da letra 
A, quando colocamos o TIL? Se precisar, relembre a atividade an-
terior. Agora peça aos alunos para observar as figuras e ler as pa-
lavras com a turma. Ler novamente e colocar o sinal na letra certa.

Saiba mais 
Usamos o til (~) somente em cima das vogais A e O. Esse sinal modifica o som das palavras. O til(~) 

é um sinal que nasala a vogal em que se encontra.

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 (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes 
de participação e cooperação.

Página 70

Orientações metodológicas 
ROBERTA significa “famosa” e “gloriosa”. Explore a ilus-

tração com a turma. Faça perguntas como: quem aparece na 
cena? Quantos meninos? Quantas meninas? O que as crian-
ças estão fazendo? Que instrumentos musicais eles tocam? 
A menina que está cantando se chama ROBERTA (escreva 
ROBERTA na lousa). Coloquem o dedo no nome da menina. 

Explore as representações da letra R ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: ROBERTA E 
SEUS AMIGOS CANTAM A CANTIGA INDIOZINHOS. Peça à 
turma que repita a frase, deslizando o dedinho da esquerda 
para a direita, acompanhando o sentido da leitura. Peça à 
turma para cantar também a cantiga Indiozinhos. Se precisar, 
volte à página 47, e relembre a cantiga. Peça que contem 
quantas palavras tem a frase. Peça que contem, também, 
quantas sílabas tem o nome ROBERTA.

Atividade 2 - Vamos aprender o som da letra R? Diga 
/R/. Qual é o primeiro som do nome ROBERTA? Façam esse 
som. (Resposta esperada: /R/.) 
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ROBERTA

R R
r r

1. Leia com a turma.

 ROBERTA E SEUS AMIGOS CANTAM A CANTIGA 
INDIOZINHOS.

2. Qual é o primeiro som do nome ROBERTA?

3. Escreva a letra R nos quadrinhos vazios.

R
R
r

   

   

   

R
r

1

2

3

G
er

al
do
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nd

es

/R/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você siga as etapas sugeridas. 

Atividade complementar
Confeccione com a turma chocalhos para descobrirem sons e acompanhar a cantoria com ritmo e animação. 

Material: uma garrafa PET vazia, funil, pedrinhas pequenas, sementes de feijão, milho ou macarrão, 
fitas adesivas coloridas. 

Modo de fazer: 1. Coloque, usando um funil, algumas pedrinhas, sementes de feijão, milho ou ma-
carrão na garrafa PET. 2. Feche a garrafa com a tampinha. 3. Use fitas adesivas para enfeitar o chocalho. 
Cante com a turma a cantiga Indiozinhos ou outras que já conheçam, usando o chocalho. 

G
er
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do
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es

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses e necessidades em situações diversas; (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos 
e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas; e 
(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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Página 71

Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Oriente as crianças a observar a ilustração 

da página anterior, para encontrar os instrumentos musicais 
que devem ser coloridos. Pergunte a elas os nomes dos instru-
mentos musicais ilustrados e, caso não os identifiquem, diga-
lhes os nomes: tambor, violão, pandeiro, chocalho, prato.

Atividade 5 - Peça às crianças que falem, inicialmen-
te, os nomes das figuras, um de cada vez, pausadamente, 
em voz alta. Em seguida, peça-lhes que identifiquem quais 
têm som inicial parecido e façam um colorido nelas (RODA/
RATO/RODO). Enriqueça a atividade, solicitando às crianças 
que identifiquem o som /R/ nas palavras que dão nomes às 
figuras e façam um colorido nas letras R. Pergunte: Quantas 
vezes o som /R/ aparece em cada palavra? (Resposta es-
perada: uma vez.) Leia com as crianças as palavras desta 
atividade, uma de cada vez, pausadamente. Peça-lhes que 
mostrem com o dedinho onde cada palavra começa. Em se-
guida, peça-lhes que mostrem com o dedinho a letra que 
indica onde cada palavra começa, depois, a letra que indica 
onde cada palavra termina, e falem os nomes delas. 

No Material Digital do Professor, você encontra um cartão com imagens de figuras que têm seus 
nomes iniciados pelo som /R/ para trabalhar com as crianças, fixando o trabalho com esse som.

Atividade 6 - Antes de realizar com a turma esta questão, pergunte às crianças: quantos sons tem 
a palavra REI? Escreva a palavra REI na lousa. Quais são eles? (Resposta esperada: /R/, /ê/, i/). Muito 
bem, a palavra REI tem os sons/R/, /ê/, /i/. Leia fazendo os sons e apontando a letra correspondente 
na lousa. Repita quantas vezes forem necessárias, para que as crianças identifiquem cada som. Agora, 
continue a atividade no livro. Escreva as letras desta questão na lousa. Fale junto com a turma os sons 
das letras, apontando para cada uma, enquanto os alunos apontam no livro. Peça a eles que juntem os 
sons e leiam de modo “emendado” as palavras. 

Atenção! Primeiro faça atividades com palavras que usem apenas vogais e a consoante ensinada. 
Após o domínio dessa consoante, utilize palavras que tenham vogais e mais de uma consoante, desde 
que já tenham sido ensinadas. Assim é possível continuar treinando os sons aprendidos anteriormente e 
acumular conhecimento para reconhecer diferentes sons nas palavras. Observe se as crianças estão con-
seguindo ler as palavras. Registre as observações relacionadas ao progresso de cada criança, e planeje 
ações para retomar alguma dificuldade que possa ainda estar presente na turma.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendi-
mento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03EO02) Agir de manei-
ra 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. Pinte somente os instrumentos musicais utilizados pelas 
crianças.

                

5. Fale os nomes das figuras. Pinte as figuras que começam 
com o mesmo som. 

RODA                  PIPA                RATO      RODO

6. Fale o nome de cada letra.

A B C D E F G I J K L M N O P Q R U
 

 Leia palavras que podemos formar com essas letras.

 REI   RIO    REDE

 PIPA   CAMELO   RUA

 LAGOA  JOGO   FILA
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/a/,  /b/,  /k/,  /d/,  /e/,  /f/, /g/,  /i/, /j/,  /k/, /l/,  /m/,  /n/,  /o/,  /p/,  /k/,  /R/,  /u/.

EDITO
RA D

IM
ENSÃO



108

Página 72

Orientações metodológicas 
Atividade 7 - Explore a imagem perguntando: o que está 

ilustrado? Qual é o assunto do texto? Trabalhe o título do 
texto, levando as crianças a levantar hipóteses sobre o que 
será lido. Pergunte se elas conhecem este trava-língua. Fale 
sobre as convenções de escrita na apresentação do texto 
(direção: da esquerda para a direita, sentido: de cima para 
baixo) e nos componentes gráficos: título, corpo do texto e 
fonte. Relembre com a turma a origem popular do trava-lín-
gua, explicando que por isso dizemos que é um texto de 
“domínio público”. Leia o trava-língua para a turma, com pro-
núncia, ritmo e entonação adequadas. Em seguida, você lê 
cada verso e os alunos vão repetindo. Quando perceber que 
já estão conseguindo recitar sozinhos, pergunte: que pala-
vras se repetem neste texto? JARRA/ARANHA/ARRANHA. A 
repetição ajuda ou complica a fala? É mais fácil falar o texto 
devagar ou bem rápido? Qual é a relação entre a imagem e 
o texto? 

Atividade 8 - Escreva na lousa RATO, ARANHA E JARRA. 
Leia as três palavras para a turma, pausadamente. Pergunte: 

em que palavras o som do R é parecido? (Resposta esperada: rato e jarra.)

Analise os sons da letra R somente do ponto de vista sonoro. O som da letra R muda de acordo com a 
posição que ela ocupa na palavra. No início de uma palavra, o som é forte (rato, rua, rico, roda, revista), 
utilizamos o símbolo /R/ para representar esse som. Entre vogais, o som do R é fraco (cara, carinho, 
farofa, curativo, careta), utilizamos o símbolo /r/ para representar esse som. O som do R também é forte 
(/R/), quando usamos o RR entre vogais (cachorro, carrinho, arranha garrafa, marreco). 

Atividade 9 - Fale, junto com a turma, pausadamente, os nomes das figuras. Pronuncie bem as pala-
vras para que as crianças possam identificar quantos sons /r/ tem o nome de cada figura.

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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7. Leia com a turma. Treine a leitura até conseguir falar 
rapidinho.

A ARANHA E A JARRA                      

DEBAIXO DA CAMA TEM UMA JARRA.

DENTRO DA JARRA TEM UMA ARANHA.

TANTO A ARANHA ARRANHA A JARRA,

COMO A JARRA ARRANHA A ARANHA. 

     DOMÍNIO PÚBLICO

8. Fale o nome do animal ilustrado acima. Qual é o som da 
letra R? 

9. Agora, fale com a turma os nomes das figuras. Escreva, 
abaixo de cada uma, quantas vezes esse som aparece.

ariranha

F
ot
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Li
e 

N
ob

us
a

 ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

/r/.

JACARÉ.                       CORUJA.                   ARARA. 
      1 1       2

ARANHA.                       ARIRANHA.         BARATA. 
      1   2       1

EDITO
RA D

IM
ENSÃO



109

Página 73

Orientações metodológicas
Atividade 1 - Peça às crianças que observem atenta-

mente as cenas da história. Dê-lhes tempo para fazer uma 
observação minuciosa e, em seguida, peça que relatem o 
que as cenas mostram. Pergunte: vocês sabem que história é 
esta? Caso nenhum aluno identifique a história, ao observar 
as cenas, diga que é a história Cinderela. Peça aos alunos 
que fechem o livro, pois você vai ler a história. Leia com en-
tonação e pronuncie bem as palavras. 

Atividade 2 - Após a sua leitura, peça aos alunos que 
observem novamente as cenas. Pergunte: que fatos foram 
ilustrados em cada cena? Como a história começa? O que 
acontece no meio da história? Como a história termina? De 
que parte da história vocês mais gostaram? 

Saiba mais 
Ouvir histórias estimula a criatividade e a imaginação. As histó-

rias ajudam a compreender melhor as pessoas e conviver com as 
diferenças de forma mais respeitosa. Ler para a criança é impor-
tante, para que ela desenvolva a atenção, concentração, memória 

e raciocínio. O conto de fadas é um gênero textual que consiste em uma narrativa em que elementos imaginários 
se misturam a elementos reais. A primeira versão literária do conto foi publicada por Giambattista Basile, em 1634. 
As versões escritas mais populares são a de Charles Perrault, publicada em 1697, e a dos irmãos Grimm, de 
1812. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/contos-fadas/>. Acesso em: ago. 2020 (Fragmento). 

Estas atividades contemplam o seguinte objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorren-
do a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.
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HORA DE HISTÓRIA

CINDERELA 

1. Escute a história que sua professora vai contar: 
CINDERELA.

2. Observe as cenas e conte a história para seus colegas.

F
el

ip
e 

A
lv

es

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

Cinderela
Era uma vez, no tempo de reis e rainhas, uma linda menina que se chamava Cinderela.
Ela morava com uma madrasta muito má.
A madrasta de Cinderela tinha duas filhas. Elas eram muito egoístas e não gostavam de trabalhar.
Em casa, Cinderela tinha que fazer tudo.
E, quando chegou a notícia do baile no palácio, Cinderela teve que ajudar as duas moças a se 

vestirem para a grande festa.
Mas, por ordem da madrasta, ela estava impedida de ir ao baile, pois tinha que terminar de arrumar a casa.
Pobre Cinderela!
De repente, sua madrinha, a Fada Azul, aparece para ajudá-la. Agitou sua varinha de condão e a 

roupa velha de Cinderela virou um vestido de cetim.
Os velhos chinelos agora eram sapatinhos de cristal.
A abóbora que estava num canto da cozinha se transformou numa bela carruagem.
E os ratinhos que encontrou na cozinha agora eram dois belos cavalos e, o cachorrinho, cocheiro.
– Vá e se divirta, disse a Fada, mas trate de voltar para casa antes da última badalada da meia-noite.
Logo que chegou ao baile, Cinderela encantou todos que ali se encontravam.
E sua simpatia e beleza conquistaram principalmente o príncipe, que dançou com ela muitas vezes.
O tempo passou depressa e, para surpresa de Cinderela, o relógio do palácio começou a bater as 

doze badaladas da meia-noite.
Cinderela logo se lembrou do aviso da madrinha.
Assustada, fugiu correndo e, na fuga, deixou cair um dos sapatinhos de cristal.
O príncipe pegou o sapatinho e decidiu que só se casaria com a dona, que havia conquistado seu coração.
O príncipe procurou por todo o reino a misteriosa jovem.EDITO
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3. Desenhe, em folha separada, a parte da história de que você 
mais gostou.

 Conte para a turma o que você desenhou.
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Finalmente chegou à casa onde morava Cinderela.
As irmãs tentaram calçar o sapato, mas seus pés eram grandes demais.
Então, chegou a vez de Cinderela, depois de muito custo, pois a madrasta havia trancado a pobre 

moça no quarto.
Com a ajuda da sua madrinha, a Fada Azul, Cinderela conseguiu chegar a tempo de provar o sa-

patinho, que deu certinho no seu pé.
Ali mesmo o príncipe a pediu em casamento, que se realizou algum tempo depois...
Cinderela e seu príncipe viveram felizes para sempre.

Reconto das autoras. 

Orientações metodológicas 
Proponha ensaiar um teatrinho com as crianças. Escolha os 

personagens, registrando na lousa os nomes deles e os das 
crianças que os representarão. Elabore diálogos curtos e estimu-
le os alunos a fazer vozes e gestos próprios dos personagens. 
Prepare uma trilha sonora, usando objetos e instrumentos para 
tornar a encenação mais estimulante. Apresente a encenação ao 
restante da turma. Dê oportunidade para quem quiser participar, 
mesmo que seja necessário repeti-la com novos atores.

Atividade complementar
Use a caixa de sapatos como palco e fantoches para as 

crianças recontarem a história. Você encontra os fantoches no 
Material Digital do Professor. O uso dos fantoches permite aos 
alunos: recontar a história, observando a ordem em que os fatos 
aconteceram; identificar trechos da história; reconhecer e no-
mear os personagens. Para preparar os fantoches, as crianças 
fazem um colorido neles e, com a ajuda de um adulto, colam 
a página em um papel mais resistente, recortam os fantoches 
e colam no verso deles um palito de picolé, para que possam 

segurá-los. Um colega mostra um fantoche e outro conta a parte da história a ele relacionada; organizam 
os fantoches na ordem em que os fatos aconteceram na história; contam para a turma a história completa; 
contam a história para os familiares. Você também pode contar a história, usando os fantoches, e preparar 
uma dramatização com as crianças sendo as personagens. Você pode enfeitar uma caixa de sapatos com as 
crianças, com elementos do cenário da história, deixando uma abertura no fundo, e usá-la como palco.

Assista ao vídeo com a turma e leia a história disponível no “Conta pra mim”, indicados nos endereços a seguir:

Cinderela – Contos de Fadas – Histórias para crianças. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=O4HmWvz-Ubg>. Acesso em: set. 2020.

Conta pra mim. Cinderela. Disponível em: <http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/
livros/versao_digital/cinderela_versao_digital.pdf>. Acesso em: set. 2020.

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; (EI03CG03) Criar movimen-
tos, 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; (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais du-
rante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas; (EI03EF03) Escolher e folhear livros, 
procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas; (EI03EF04) Recontar EDITO
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VAMOS BRINCAR?

1. Cubra as linhas com lápis de escrever. Descubra o caminho 
que o príncipe deve seguir para chegar à casa da Cinderela.
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2. Fale para a turma o caminho que o príncipe deve percorrer.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO TRAÇANDO O 
CAMINHO CORRETO.

ORIENTE AS CRIANÇAS NA DESCRIÇÃO DO CAMINHO.
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Orientações metodológicas 
Atividade 1 - As crianças vão realizar a brincadeira do 

labirinto. Esta atividade contribui para desenvolver na criança 
habilidades como a coordenação motora, o senso de lógica, 
o senso direcional ou de lateralidade, o senso de organi-
zação, de planejamento. Como você já sabe, os labirintos 
podem ser planejados com percursos diferentes que levam a 
caminhos de volta à entrada e até a becos sem saída. Oriente 
as crianças a percorrer com o dedo indicador o labirinto, an-
tes de traçar o caminho com lápis de cor. Verifique se as res-
postas estão corretas, e incentive as crianças com elogios. 
Auxilie aquelas que ainda apresentem alguma dificuldade. 

Atividade 2 - Conduza a atividade com perguntas, se 
necessário, para que todos entendam as explicações sobre o 
caminho a ser percorrido.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de apren-
dizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO02) Agir de ma-
neira independente, com confiança em suas capacidades, reco-
nhecendo suas conquistas e limitações; (EI03CG02) Demons-
trar 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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GLOSSÁRIO

Bote: barco pequeno. O bote dos 
indiozinhos é de madeira.

R
ub

ia
 C

al
ai

s

Cheia de energia: animada. 
Júlia é cheia de energia.

Função: utilidade, emprego, serventia. 
A tesoura tem a função de cortar.

Germinação: início do desenvolvimento 
de uma semente. Veja a germinação da 
semente de feijão.

Precisão: exatidão, perfeição. O bico da 
Dona Garça corta com precisão a juba 
do leão.

Quintal: espaço ao ar livre, geralmente 
com jardim ou horta, junto à casa. Eu 
brinco no quintal.
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Roça: terreno com plantações de 
milho, mandioca etc. Os indígenas 
colhem alimentos na roça.

Li
e 

N
ob

us
a
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Orientações metodológicas 
Leia novamente com a turma as palavras do glossário. O 

glossário tem como objetivo principal levar a criança a reco-
nhecê-lo como um elemento auxiliar para conhecer novas 
palavras e os seus significados. Incentive-a a utilizar suas 
informações para melhor compreensão do que está sendo 
lido e falado. As palavras e informações do glossário devem 
ser discutidas e exemplificadas junto às crianças no momen-
to em que elas são destacadas no decorrer do capítulo. Re-
tome essas palavras com a turma. Aproveite o momento e 
fale para as crianças sobre o dicionário, que também usamos 
para buscar informações sobre o significado das palavras 
desconhecidas, e como ele é organizado, a partir das letras 
que formam as palavras, em ordem alfabética. Se possível, 
apresente às crianças um dicionário. Há ótimos dicionários 
ilustrados direcionados ao público infantil. 

histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os perso-
nagens, 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; 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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Conclusão do capítulo 2
Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em 

subtítulos: Consciência fonológica e fonêmica; Conhecimento alfabético; Compreensão oral de 
imagens, textos e leitura dialogada; Produção de escrita emergente por meio de desenhos, 
pinturas, modelagens, traçados de letras e escrita de palavras; Desenvolvimento do vocabulá-
rio; Conhecimentos de mundo natural e social. 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 perí-
odo 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.

Quanto aos objetivos  
específicos relativos à compreensão  

oral de imagens, textos e leitura dialogada:
Sim Parcialmente Não 

Lê imagens, interpretando-as?

Acompanha a leitura de textos, percebendo as convenções de 
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?

Compreende assuntos ou temas tratados em textos de diferentes 
gêneros?

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

Sim Parcialmente Não

Sabe o que são aliterações?

Consegue identificar aliterações?

Compreende o que é rima?

Identifica palavras que rimam?

Compreende o que é uma frase?

Compreende o que é uma palavra?EDITO
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Consegue identificar e contar palavras em frases?

Compreende que as sílabas são pedaços das palavras?

Reconhece que as palavras são formadas por sílabas?

Identifica e conta as sílabas de palavras?

Consegue realizar o isolamento do primeiro e do último som das 
palavras?

Percebe um som que se repete em uma palavra?

Percebe um som em diferentes posições na palavra (se 
determinado som está no início, no meio ou no final da palavra)?

Faz análise e síntese de sons com vogais orais?

Faz análise e síntese de sons com vogais orais e consoantes já 
estudadas?

Percebe que o sinal ortográfico til (~) produz modificação 
sonora sobre as letras A e O, fazendo com que essas letras 
fiquem com som nasal como em maçã e leões?

Estabelece relação letra-som de J até R?

Consegue distinguir o som da letra R /R/ de rato do som da letra 
R /r/ de arara?

Quanto aos objetivos específicos  
relativos ao conhecimento alfabético:

Sim Parcialmente Não 

Conhece as letras que já foram apresentadas em sua 
representação gráfica?

Associa as letras de J a R à sua realização fonológica dominante?

Consegue traçar as letras de J a R, observando os movimentos 
de escrita corretamente?

Quanto aos objetivos específicos relativos à  
expressão oral ou por meio de produções como 

desenhos, pinturas, modelagens, traçados de letras e 
escrita de palavras – produção de escrita emergente:

Sim Parcialmente Não 

Demonstra atitudes de interação, de colaboração e de troca de 
experiências em grupos?

Consegue escutar e respeitar a fala dos colegas?

Consegue expressar-se por meio de danças, brincadeiras, 
desenhos, recitação de quadrinha e escrita emergente?

Estimula a cooperação entre colegas e familiares?EDITO
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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?

Quanto aos objetivos específicos  
relativos à ampliação do vocabulário:

Sim Parcialmente Não 

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 relativos  
aos conhecimentos do mundo natural e social:

Sim Parcialmente Não 

Conhece características de alguns animais e consegue agrupá-
los de acordo com um atributo específico?

Conhece os usos da água para os seres vivos em geral?

Reconhece a importância de economizar água e preservar esse 
recurso natural?

Nesta proposta de avaliação, vamos considerar também os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento 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 Parcialmente Não

(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.EDITO
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(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.

Campo de experiências  
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Sim Parcialmente Não

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

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

Sim Parcialmente Não

(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.EDITO
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(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

(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. 
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UM, DOIS, TRÊS E JÁ! 
VAMOS COMEÇAR? 

CAPÍTULO 3 

BRINCANDO COM NOMES

1. Pinte a cena e fale para a turma o que está acontecendo.

Dança da cadeira
 

2. Você conhece essa brincadeira? Vamos brincar também?

G
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RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA 
DA ILUSTRAÇÃO.

RESPOSTA PESSOAL. 
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Capítulo 3: Brincando com nomes
Neste capítulo, continuamos o trabalho com nomes de 

crianças. São explorados gêneros textuais como lista, adivi-
nha, poema, quadrinha (também conhecida como trova sim-
ples de domínio público). Sugerimos que os textos sejam 
escritos na lousa para melhor visualização das crianças. Você 
deve fazer essa escrita na presença das crianças, para que 
observem as convenções da escrita, enquanto você escreve. 
É importante a leitura coletiva, apontando cada palavra, en-
quanto os alunos acompanham. Chame a atenção deles para 
a direção da escrita, da esquerda para a direita e de cima 
para baixo, bem como o espaço entre as palavras.

As letras do alfabeto de S a Z serão apresentadas, assim 
como a associação de cada letra à sua realização fonológica 
dominante. Continuaremos ensinando o traçado das letras, 
com movimento motor da escrita, no ar e no sentido das se-
tas que indicam como o traçado deve ser realizado, utilizan-
do estratégias variadas. Trabalharemos o desenvolvimento 
do vocabulário, a compreensão oral de textos e a produção 
de escrita emergente.

Para o desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, trabalharemos a substituição de sons 
numa palavra para formar outra, identificação de frases e a divisão destas em palavras, divisão das pa-
lavras em sílabas, aliterações e rimas. Exploramos as relações entre letras e sons, isolamento de sons 
em início e final de palavras, um som que se repete em uma palavra, um som em diferentes posições 
na palavra (se determinado som está no início, no meio ou no final da palavra), quantidade de sons 
(segmentação) e síntese de sons (união de sons para formar palavras), observando uma progressão no 
desenvolvimento dessa habilidade. 

Abordaremos também conteúdos sobre o mundo físico e social, de forma contextualizada e estabelecendo 
relações entre eles, na seção APRENDENDO MAIS: Nossos sentidos, destacando a função das orelhas.

Atenção! Nos comentários das miniaturas não detalharemos mais a estratégia básica para o traça-
do das letras, mas é de suma importância que você oriente a turma, detalhadamente, para executar os 
traçados corretamente, como feito até agora. Abordaremos comentários específicos relacionados a cada 
miniatura para condução da sua aula, da melhor maneira possível.

A seção UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR? inicia com uma brincadeira de reconhecimento 
dos nomes dos colegas de turma, e do próprio nome do aluno. Vamos resgatar os conhecimentos que 
os alunos já possuem e conduzi-los a fazer inferências sobre o que será trabalhado neste capítulo. Além 
dos objetivos pedagógicos, apresentamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos 
pela BNCC referentes a Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses), página a página. A seguir fo-
ram listados os objetivos gerais relacionados à primeira página, acompanhando a atividade exploratória.

Objetivos gerais

•	 Levantar o conhecimento prévio das crianças em relação à escrita do próprio nome e dos nomes 
dos colegas;

•	 Verificar se os alunos conseguem participar das atividades demonstrando controle e adequação 
do uso de seu corpo;

•	 Verificar as habilidades de escuta e respeito à fala do outro;
•	 Verificar o repertório verbal relacionado às atividades propostas; 
•	 Anotar as observações sobre o desenvolvimento de cada criança para compor a avaliação formati-

va e orientar suas estratégias educativas.EDITO
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Orientações metodológicas
Atividade 1 - Oriente os alunos a observar e descrever a cena da página 77 do livro do aluno. Peça 

a um aluno que verbalize o que está observando e pergunte: alguém quer contar para a turma o que 
mais observou? Estimule a participação de todos, dando oportunidade para as crianças que quiserem 
falar. Explore a cena com a turma. Faça perguntas que levem os alunos a verbalizar as observações sobre 
as imagens e realizar inferências como: quantas crianças foram ilustradas, quantas cadeiras há, o que 
está escrito no encosto das cadeiras, se conhecem essa brincadeira e de que outras maneiras podemos 
brincar de “dança da cadeira”. Trabalhe de forma interdisciplinar com numeracia. 

Atividade 2 - Brinque com a turma de “dança da cadeira”. Junto com as crianças, forme um círculo 
com as cadeiras. Depois, distribua as fichas com os nomes que as crianças vão fixar nas cadeiras. Você 
pode usar uma música como sinal. Assim que parar de cantar ou tocar a música, cada um deverá sentar 
na cadeira onde está a ficha com seu nome. A brincadeira pode ser realizada diversas vezes, sempre 
trocando as cadeiras de lugar.

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; (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; (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 (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. 

Objetivos pedagógicos do capítulo 3

•	 Identificar o próprio nome;
•	 Identificar a quantidade de letras do próprio nome;
•	 Produzir escrita emergente;
•	 Consolidar a forma correta de segurar o lápis;
•	 Manusear a tesoura adequadamente;
•	 Ampliar o vocabulário;
•	 Consolidar a consciência de palavras;
•	 Consolidar o conhecimento de que as frases são formadas por palavras;
•	 Contar palavras de frases;
•	 Reconhecer que as palavras são formadas por sílabas;
•	 Identificar e contar as sílabas de palavras;
•	 Aprimorar a consciência de aliterações;
•	 Identificar sons consonantais parecidos ou idênticos, no começo ou início de palavras;
•	 Desenvolver a consciência de rimas;
•	 Identificar palavras que rimam;
•	 Isolar o primeiro e o último som das palavras;
•	 Identificar a quantidade de sons de uma palavra;
•	 Realizar síntese de sons de vogais e consoantes.
•	 Realizar segmentação de sons em palavras;
•	 Realizar contagem de sons em palavras;
•	 Estabelecer relação letra-som das letras do alfabeto de S até Z; 
•	 Associar as letras de S a Z a sua realização fonológica dominante;
•	 Recitar o alfabeto em ordem, dizendo os nomes das letras;
•	 Reconhecer maiúsculas e minúsculas; 
•	 Reconhecer escrita cursiva das letras do alfabeto de S a Z; EDITO
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•	 Traçar as letras de S a Z, observando o movimento de escrita; 
•	 Acompanhar a leitura de textos, seguindo as convenções de escrita;
•	 Interpretar informações oralmente;
•	 Realizar inferências em relação a imagens e textos verbais;
•	 Reconhecer a estrutura de gêneros textuais como lista, adivinha, poema, quadrinha;
•	 Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros;
•	 Ouvir e participar de diferentes momentos de leitura;
•	 Desenvolver o hábito de leitura;
•	 Ampliar o vocabulário;
•	 Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos;
•	 Desenvolver habilidades de escuta e respeito à fala dos colegas;
•	 Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos, recitação de quadrinha e escrita emergente;
•	 Manusear de forma correta o lápis, traçando linhas, letras e caminhos;
•	 Ler imagens, interpretando-as;
•	 Recolher dados e visualizá-los graficamente;
•	 Desenvolver habilidades de ouvir, falar, interpretar e expressar opiniões pessoais;
•	 Desenvolver atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos;
•	 Retomar o trabalho com as letras de A a R em sua representação gráfica e realização fonológica 

dominante;
•	 Consolidar a identificação da representação gráfica (bastão, maiúscula cursiva, minúscula cursiva);
•	 Relembrar que a letra H não representa um fonema;
•	 Expressar-se por meio de danças, brincadeiras, desenhos, recitação de quadrinha e escrita emergente.
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SOFIA
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1. Leia com a turma.
 
 SOFIA VIU UM SAPO. 

2. Qual é o primeiro som do nome SOFIA?

3. Escreva a letra S nos quadrinhos vazios.

S
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O 
TRAÇADO DE FORMA ADEQUADA.

Página 78

Orientações metodológicas 
SOFIA significa “sabedoria” ou “a sábia”. Explore a ilus-

tração com a turma. Faça perguntas como: quem aparece na 
cena? O que a menina está fazendo? Observando a cena, 
posso dizer que Sofia tem medo de sapo? Explique sua res-
posta. Você já viu um sapo? O que você sentiu? 

Explore as representações da letra S ao lado da ilustra-
ção, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Ensine o som desta letra: /s/. Peça às crianças que leiam 
o nome da menina. Espera-se que elas já consigam fazer a 
leitura, pois o som dominante de todas as letras do nome 
SOFIA já foi ensinado. É uma oportunidade para você fazer 
anotações relativas à avaliação formativa e planejar estraté-
gias para trabalhar com os alunos que ainda apresentarem 
dificuldade. 

Atividade 1 - Leia para as crianças a frase: SOFIA VIU 
UM SAPO. Escreva a frase na lousa. Peça às crianças que 
repitam a frase, deslizando o dedinho da esquerda para a 
direita, acompanhando o sentido da leitura. Aponte para a 
palavra SOFIA e peça a turma para ler. Depois peça que 

leiam a palavra SAPO. Os sons das letras dessa palavra também já foram ensinados para as crianças.

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome SOFIA? (Resposta esperada: /s/.) Eu vou dizer algu-
mas palavras. Sempre que a palavra começar com o som /s/, vocês vão bater uma palma. Fale, pausa-
damente: SAPO, SAPATO, CINEMA, SEMANA, CIRCO, SUSTO, SOLA. 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas. 

Atividade complementar 
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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 
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4. Leia com a turma a lista de compras que a mãe de SOFIA 
escreveu.

  Marque X nos nomes dos produtos que começam com o 
mesmo som.

5. Circule o produto cujo nome tem o som inicial diferente.

                    
 

6. Escreva os nomes de dois produtos que sua família tem 
hábito de comprar, quando faz compras. Fale para a turma 
os nomes desses produtos.

LISTA DE COMPRAS

SUCO

SORVETE

SACOLA

BOLO

SABONETE

SABÃAO EM PO  

G
er
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do
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es

RESPOSTAS COLETIVAS.

X

X

X

X

X

SUCO.                SACOLA.       SORVETE.   BOLO.

RESPOSTA PESSOAL.

Página 79

Atividade 4 - Para trabalhar o gênero textual apresenta-
do nesta atividade, a lista, peça às crianças que observem a 
imagem. Pergunte: este texto é um poema? Ouça as hipó-
teses das crianças. Conduza a observação e formulação de 
hipóteses das crianças com outras questões: será uma his-
tória? Será uma trava-língua? Será uma lista de nomes? Por 
que está escrito num papel de caderno? Explique às crian-
ças, fale o porquê de a lista ter sido organizada dessa forma, 
explicando que essa forma facilita a consulta, pois torna fácil 
a visualização das palavras. Recorra à memória das crianças 
perguntando se elas já viram outras listas. Onde? Qual era o 
conteúdo da lista? Após a conversa sobre o gênero textual, 
leia o título da lista: Lista de compras. Pergunte às crianças o 
que o título informa. Peça-lhes que olhem a lista, antes de ler 
para a turma, e que procurem entre as palavras aquelas que 
já conseguem ler, como SUCO, BOLO, SACOLA. Em seguida, 
leia pausadamente todos os itens da lista, apontando onde 
começa a lista e onde ela termina, e oriente as crianças a 
resolver a atividade. 

Atividade 5 - Peça às crianças que falem os nomes das 
figuras abaixo. Proponha uma brincadeira: diga a elas que, quando falarem um nome que começa com 
um som diferente, você vai bater uma palma. e elas vão dizer se você acertou. Proponha outras brinca-
deiras como essa para a turma, usando outras palavras que iniciam com determinado som. A seguir, leia 
o enunciado e peça-lhes que realizem a atividade.

Atividade 6 - Deixe que as crianças escrevam de acordo com o repertório que já possuem e leiam 
para a turma o que escreveram. Este é mais um momento de avaliação formativa e registro de observa-
ções sobre o desenvolvimento de cada criança. 

Para saber mais 
A lista é um gênero textual em que aparece uma relação de pessoas ou coisas, obedecendo-se a uma 

sequência alfabética, numérica, cronológica etc. A função da lista é organizar as palavras, facilitando a 
localização destas. Listas podem ser encontradas em catálogos telefônicos ou de produtos, resultados 
de concursos, relações de membros de determinado grupo, itens a serem comprados, ingredientes a 
serem usados em uma receita, entre outros.

Incorpore ao cotidiano dos alunos a confecção de listas, de acordo com atividades a serem realizadas 
na aula (rotina do dia). Elabore junto com eles listas de frutas ou lanches preferidos, de lápis de cor que 
possuem e muitas outras, de acordo com as ideias que forem surgindo.

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 portado-
res 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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TATIANA

1. Leia com a turma.

 TATIANA É UMA MENINA TRANQUILA.

2. Qual é o primeiro som do nome TATIANA?

3. Escreva a letra T nos quadrinhos vazios.

T
T
t
T
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t t

   

   

   

t

1

2

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

/t/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O 
TRAÇADO DE FORMA ADEQUADA.

Página 80

Orientações metodológicas 
TATIANA significa “pertencente ao pai”, “semelhante ao 

pai” ou “sagrada”. Explore a ilustração com a turma. Faça per-
guntas como: quem aparece na cena? O que as crianças estão 
fazendo? O que você imagina que eles estão conversando? 
Quantas meninas você vê na cena? Quantos meninos? 

Explore as representações da letra T ao lado da ilustração, 
detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Ensine o som desta letra: /t/. Peça aos alunos que leiam 
o nome escrito em letras verdes. Espera-se que consigam ler 
o nome, pois todos os sons das letras do nome TATIANA já 
foram ensinados. Observem a ilustração. Quem vocês ima-
ginam que seja TATIANA? Diga aos alunos que TATIANA é a 
menina que está com o dedo levantado. Observem a menina 
e expliquem o que vocês imaginam que ela está fazendo. 
Este é mais um momento para você fazer anotações relativas 
à avaliação formativa e planejar estratégias para trabalhar 
com os alunos que ainda apresentarem dificuldade. 

Atividade 1 - Peça às crianças que leiam a frase em 
dupla. Dê tempo para que façam a síntese de sons. Escre-

va a frase na lousa: TATIANA É UMA MENINA_________. (TRANQUILA) Diga às crianças que você vai 
ajudá-las, lendo a última palavra e escrevendo-a na lousa, completando a frase. Elogie e incentive as 
crianças. Peça à turma que repita a frase, deslizando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhan-
do o sentido da leitura: TATIANA É UMA MENINA TRANQUILA. 

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome TATIANA? (Resposta esperada: /t/.) Que palavras da 
frase começam com o mesmo som? (Resposta esperada: TATIANA e TRANQUILA.) Eu vou dizer algumas 
palavras. Vamos ver quantos sons /t/ cada palavra tem? Fale pausadamente: TEIA, BATATA, TATIANA, 
TOMATE, PATINETE, TATU.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da 
BNCC: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da lin-
guagem 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 tex-
tos, 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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4. Tatiana propôs uma adivinha para a turma.

O QUE É, O QUE É?

NÃO SE COME, 
MAS É BOM PARA SE COMER.

5. Você sabe a resposta da adivinha? Circule a carinha.

   EU SEI.    EU NÃO SEI.

6. Agora, pinte a figura de acordo com sua resposta.

 TALHER              MORANGO                      MAÇÃ

7. Circule a letra T na resposta da adivinha.
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ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

RESPOSTA PESSOAL.

Página 81

Atividades 4, 5, 6 e 7 - Antes de propor a realização 
da atividade de “adivinha”, organize as crianças em roda e, 
no centro desta, coloque uma caixa com diversas adivinhas. 
Você pega uma adivinha e lê para a turma, que deve adi-
vinhar o que é. Realize, assim, um momento bem diverti-
do e com a participação efetiva de todos. Dessa forma, as 
crianças podem envolver-se ativamente em brincadeiras de 
adivinhação; resgatar valores culturais; conhecer a riqueza 
cultural do folclore; desenvolver atitudes de interação, de co-
laboração e de troca de experiências em grupos. Leia os 
enunciados das questões desta página e oriente as crianças 
a resolvê-las uma de cada vez. 

Sugestões de adivinhas

Adivinhas de animais / 1. Quem é que sai de noite e de 
dia fica em casa? A coruja. / 2. Qual é o bicho, qual é, sem 
osso nem espinha? A lagarta.

Adivinhas sobre a escola / 3. O que nasce grande e 
morre pequeno? O lápis. / 4. Vou e venho, venho e vou, e 
apago tudo por onde passo. A borracha.

Adivinhas sobre alimentos / 5. Qual é a coisa, qual é 
ela, cai no chão, fica amarela? O ovo. 6. Qual é a coisa, qual é ela, que tem dentes e não come, tem 
barbas e não é homem? O alho.

Adivinhas sobre o corpo humano / 7.Qual é o céu que não tem estrelas? O céu da boca / 8. O 
que é, o que é? Passam o dia a bater-se e não fazem mal uns aos outros? Os dentes.

Adivinhas sobre objetos / 9. Qual é a coisa, qual é ela, que quando seca, fica molhada? A toalha. 
/10. Qual é a coisa, qual é ela, que aberto guarda tudo e fechado não guarda nada? O guarda-chuva. 

Adivinhas disponíveis em: <https://www.omeubebe.com/criancas/atividades-jogos/adivinhas-para-
criancas>. Acesso em: ago. 2020.

Saiba mais
Charadas (também conhecidas como “adivinhações”, “o que é, o que é?”) são bem divertidas e 

levam a criança a pensar para descobrir a resposta, estimulando a criatividade. As adivinhas ou adivinha-
ções fazem parte da literatura popular. Começam tradicionalmente com “O que é, o que é?” A estrutura 
desse gênero textual é bem simples e as crianças se sentem motivadas a encontrar a resposta para a 
pergunta. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da 
BNCC: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da lin-
guagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão;  
(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recor-
rendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura; (EI03EF09) Levantar hipóteses em rela-
ção à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea;  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e neces-
sidades em situações diversas; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes 
de participação e cooperação; (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e 
modos de vida; e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos.EDITO
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B O A

O L A

O L A

O L A

O L A

Ilu
st

ra
çõ

es
: G

er
al

do
 F

er
na

nd
es

8. Observe a letra colorida na palavra. 
   

B O L A
 

 Troque a letra colorida pelas letras C e T. Agora, leia as 
novas palavras formadas.

B O A

9. Agora, troque a letra inicial de BOLA pelas letras C, G, 
M e S. Depois, leia as palavras formadas.

RESPOSTAS COLETIVAS.

C T

C G

M S

Página 82

Orientações metodológicas 
Atividade 8 - Aqui exploramos a substituição de letras 

para formar outra palavra. Atividades como esta podem ser 
realizadas com as crianças, utilizando as letras que elas já 
conhecem, desde que representem sua realização fonoló-
gica dominante. Fale para os alunos: vamos trocar as letras 
de uma palavra e formar outra? Escreva a palavra NÃO na 
lousa. Pergunte: quais são as letras desta palavra? (N, A, O.) 
E quais são os sons da palavra? (/n/, /am/, /ô/.) Que letra 
eu preciso trocar para formar a palavra CÃO? (Resposta es-
perada: trocar o N pelo C.) Use o mesmo procedimento para 
MÃO e PÃO. Oriente as crianças a observar as ilustrações, 
fazer o som de cada letra e formar as novas palavras. Em 
seguida, leia as palavras com a turma. 

Atividade 9 - Desta vez, as crianças devem trocar a letra 
inicial das palavras. Escreva as letras C, G, M e S na lousa, e 
peça aos alunos que falem o som de cada letra: /k/, /g/, /m/, 
/s/. Oriente as crianças a observar as ilustrações e fazer o 
som de cada letra, para formar as novas palavras. Em segui-
da, leia as palavras com a turma. Verifique se elas entendem 

que mudando a letra, muda o som, e outra palavra é formada.

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 tex-
tos, 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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URIEL

U U
u u

1. Leia com a turma.

 URIEL ACHA O URSO-POLAR BONITO.

2. Qual é o primeiro som do nome URIEL?

3. Escreva a letra U nos quadrinhos vazios.

U
U
u
U

   

   

   

u

1 2
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3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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Orientações metodológicas 
URIEL significa “luz”. Explore a cena com a turma com 

perguntas como: quem aparece na cena? O que o menino 
está fazendo? O que você imagina que ele está pensando? 
Como é o animal que Uriel observa? 

Atenção! Explore as representações da letra U ao lado da 
ilustração, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 

Ensine o som desta letra: /u/. Peça que leiam o nome es-
crito em letras verdes. Espera-se que consigam ler o nome, 
pois todos os sons das letras do nome URIEL já foram en-
sinados. Continue fazendo anotações relativas à avaliação 
formativa e planeje estratégias para trabalhar com os alunos 
que ainda apresentarem dificuldade. 

Atividade 1 - Leia a frase para a turma: URIEL ACHA O 
URSO POLAR BONITO. Peça às crianças que repitam a fra-
se, deslizando o dedinho da esquerda para a direita, acom-
panhando o sentido da leitura. Pergunte: quem Uriel acha 
bonito? 

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome URIEL? 
(Resposta esperada: /u/.) Eu vou dizer algumas palavras. Vamos ver quantos sons /u/ cada palavra tem? 
Fale pausadamente: URUBU, JABUTI, TARTARUGA, TATU.EDITO

RA D
IM
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4. Fale os nomes das figuras. Pinte aquelas que começam 
com o mesmo som.

 S
ilk

sa
ts

un
ris

e/
D

re
am

st
im

e.
co

m

M
in

yu
n9

26
0/

D
re

am
st

im
e.

co
m

URUBU    AVIÃO    UVAS

5. Pinte as figuras cujos nomes rimam com o nome URIEL.

    PASTEL     ANEL

    CARRETEL    GIRASSOL

6. Observe as fotos e pinte o nome do animal que Uriel acha 

bonito.

 URSO PANDA                          URSO-POLAR   
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Atividade 4 - Peça que as crianças observem as ima-
gens e digam os nomes das figuras ilustradas. Ao pronunciar 
junto com elas esses nomes, enfatize o som /u/. Oriente-as 
a circular as palavras que têm no seu nome o primeiro som 
igual ao de URIEL. 

Atividade 5 - Peça que as crianças observem as imagens 
e digam os nomes das figuras ilustradas. Ao pronunciar junto 
com elas esses nomes, chame a atenção para as palavras 
que terminam como URIEL. Oriente-as a pintar as palavras 
que rimam com o nome URIEL. 

Atividade 6 - Oriente as crianças a observar as fotos e 
descrever cada animal ilustrado. Em seguida, peça que rea-
lizem a atividade.

Atividade complementar 
1. Leia o texto para as crianças.

Os ursos-polares são animais encontrados em regiões mui-
to frias e com bastante gelo. Eles são os maiores de todos os 
ursos existentes no mundo, chegando a mais de dois metros 

de comprimento e pesando até 720 kg. 

Os ursos-polares são conhecidos por seus pelos brancos. Esses belos animais são ótimos nadadores 
e comumente são avistados em mar aberto. Eles possuem uma grande quantidade de gordura em seu 
corpo, o que faz com que fiquem protegidos do frio. 

Os ursos-polares alimentam-se principalmente de focas. No período do verão, quando o gelo derrete, eles 
ficam um grande período de tempo sem se alimentar, sobrevivendo graças ao que comeram no inverno. 

Os ursos-polares não apresentam predadores naturais, sendo, portanto, os grandes reis do Ártico. 
Mas eles são extremamente dependentes do gelo para sobreviver, sendo assim, mudanças na temperatu-
ra média do planeta podem causar sérios danos à população. Se o aumento da temperatura continuar e, 
consequentemente, a quantidade de gelo diminuir, muito provavelmente essa espécie deixará de existir 
em cerca de 100 anos. 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/ciencias/ursopolar.htm>. Acesso em: ago. 2020. 
(Fragmento adaptado para fins didáticos.) 

2. Faça a leitura compartilhada com os alunos, pedindo-lhes que, oralmente, completem as frases.

Os ursos-polares são animais encontrados em regiões muito ________. (FRIAS)

Os ursos-polares são conhecidos por seus pelos__________. (BRANCOS)

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas.

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas. 
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VÍTOR

V V
v v

1. Leia com a turma.
 
 VÍTOR TOCA VIOLÃO.

2. Qual é o primeiro som do nome VÍTOR?

3. Escreva a letra V nos quadrinhos vazios.

   

   

   

V
V
v
V
v

1 2
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/v/.

OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O 
TRAÇADO DE FORMA ADEQUADA.
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Orientações metodológicas 
VÍTOR significa “vencedor”, “vitorioso” ou “conquistador”. 

Explore a cena com a turma com perguntas como: o que as 
crianças estão fazendo? Qual é o nome do instrumento que 
o menino toca? Escreva na lousa: VIOLÃO. Ensine o som 
inicial desta palavra: /v/. Qual é o nome do menino que toca 
violão? As crianças estão gostando de ouvir VÍTOR tocar? 
Por que vocês pensam assim? Continue fazendo anotações 
relativas à avaliação formativa e planeje estratégias para tra-
balhar com os alunos que ainda apresentarem dificuldade. 

Atenção! Explore as representações da letra V ao lado da 
ilustração, detalhadamente, conforme orientações anteriores.

Atividade 1 - Leia a frase para a turma: VÍTOR TOCA 
VIOLÃO. Peça às crianças que repitam a frase, deslizando o 
dedinho da esquerda para a direita, acompanhando o sen-
tido da leitura. Pergunte: quem gosta de tocar violão? Que 
instrumentos musicais vocês conhecem? Que som eles pro-
duzem? Peça às crianças que emitam sons parecidos com 
instrumentos musicais, batam os pés no chão, e as mãos na 
carteira. 

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome VÍTOR? (Resposta esperada: /v/.) Eu vou dizer algu-
mas palavras. Vamos ver quantos sons /v/ cada palavra tem? Fale pausadamente: VOVÓ, VOVÔ, LUVA, 
VELA, NEVE, OVO. Escreva essas palavras na lousa para leitura das crianças.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas. 

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 

Esses belos animais são ótimos ___________. (NADADORES)

Os ursos-polares alimentam-se principalmente de _________. (FOCAS)

No período do verão, quando o gelo derrete, os ursos ficam um grande período de tempo sem se 
_________. (ALIMENTAR)

Se o aumento da temperatura continuar e, consequentemente, a quantidade de gelo diminuir, muito 
provavelmente essa espécie deixará de ______. (EXISTIR)

3. Assista também ao vídeo com os alunos: Por que os ursos-polares são brancos? / O Show Da Luna 
/ Discovery Kids Brasil.<https://www.youtube.com/watch?v=1wpfxaYu5Us>. Acesso em: ago. 2020.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses e necessidades em situações diversas; e (EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, 
para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua preservação. 
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Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Observando a apresentação gráfica do 

texto, os alunos já terão pistas de que se trata de um poe-
ma. Confirme com as crianças essa hipótese. Pergunte-lhes: 
o texto trará informações sobre um animal, família, casa? 
Explore a ilustração com perguntas: o que podemos saber 
sobre o assunto do texto, observando a ilustração? Que ele-
mentos foram ilustrados? A vovó está do lado de fora da 
casa. O que vocês acham que ela estava fazendo? Quem 
está em cima do telhado? Observem a cortina da casa da 
vovó. Será que está ventando? Como vocês podem saber? 
Leia o texto com pronúncia, ritmo e entonação adequadas. 
Oriente as crianças a consultar o glossário para ver o sig-
nificado das palavras destacadas. Explore o significado em 
outros contextos e peça as crianças para dizer certo, se a 
palavra foi usada corretamente, e errado, se foi usada de 
forma errada. Por exemplo: O galo liró é preto. (Errado.) A 
menina veste um vestido liró. (Certo.) Eu comi pão de ló. 
(Certo.) Eu dei comida para o pão de ló. (Errado.) Eu tenho 
uma sombrinha de filó. (Errado.) A bailarina tem uma saia 

de filó. (Certo.) Leia novamente o texto para a turma e proponha que o leiam juntos. Você começa e as 
crianças terminam. A avó. A avó vive _____. Na casa da avó, o galo liró faz _______! A avó bate ______ 
e anda um vento_______ na cortina de _____.

Atividade 5 - Leia o enunciado da questão e escute as respostas das crianças. Discuta em sala as 
respostas dadas. 

Atividade 6 - Verifique se as crianças identificam as palavras AVÓ, VIVE e VENTO.

Atividade 7 - Leia novamente o texto para a turma e peça às crianças que circulem as palavras que 
rimam: AVÓ, SÓ, LIRÓ, PÃO DE LÓ, VENTO-T-O-TÓ, FILÓ. 

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; (EI03EF02) Inventar 
brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; 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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4. Leia o texto com a turma.

A AVÓ DO MENINO

A AVÓ

VIVE SÓ.

NA CASA DA AVÓ 

O GALO LIRÓ

FAZ “COCOROCÓ!”

A AVÓ BATE PÃO DE LÓ

E ANDA UM VENTO-T-O-TÓ

NA CORTINA DE FILÓ.

Li
e 

N
ob

us
a

CECÍLIA MEIRELES. A AVÓ DO MENINO. IN: OU ISTO OU AQUILO. SÃO PAULO: GLOBAL, 
2013. (FRAGMENTO).

5. Responda às questões oralmente.

 Sobre quem o texto fala? O que o texto diz sobre a avó?

 Descreva como é a avó do texto e o que ela faz.

6. Leia o texto novamente com a turma. Pinte, no texto, as 
palavras que apresentam o mesmo som inicial da palavra 
VOVÓ.

 
 Dica: o som pode estar no início ou no meio da palavra.

7. Agora, lendo o texto novamente, circule as palavras que 
rimam.

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

SUGESTÃO DE RESPOSTA: O TEXTO FALA SOBRE A AVÓ QUE VIVE SÓ.

SUGESTÃO DE RESPOSTA. A AVÓ FAZ PÃO DE LÓ.

Página 86

espontânea; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses e necessidades em situações diversas; e (EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos 
e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.
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8. Faça um desenho bem colorido de sua avó realizando uma 
tarefa de que ela goste. Se você não tem uma avó, pode 
imaginar como ela seria e o que faria.

9. A palavra AVÓ tem:

    
 
      1   

    2           
  
 
 

       3
  SÍLABA.      SÍLABAS.      SÍLABAS.

10. A palavra VÍTOR tem:

    
 
      1   

      2         
  
 
 

       3
  SÍLABA.      SÍLABAS.    SÍLABAS.

11. Qual é o primeiro som da palavra VOVÓ?

 Pinte de  as figuras cujos nomes começam com este 
som.

 Pinte de  a figura que tem este som no meio. 

 Pinte de  a figura que não tem este som.
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RESPOSTA PESSOAL.

SUGESTÃO DE RESPOSTA. A AVÓ FAZ PÃO DE LÓ.

X

X

VELA.

AZUL. AZUL.VERMELHO. AMARELO.

CAVALO. VACA.
BARATA.
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Orientações metodológicas 
Atividade 8 - Antes da realização da atividade, estimule 

as crianças a falarem de suas avós, como são, o que gostam 
de fazer etc. Conduza a discussão de modo a não constran-
ger aquelas crianças que não convivem com as avós. Em 
seguida, leia o enunciado e oriente-as na realização da ati-
vidade.

Atividades 9 e 10 - Leia o enunciado e acompanhe a 
realização da atividade. Faça anotações relativas à avaliação 
formativa e planeje estratégias para trabalhar com os alunos 
que ainda apresentarem dificuldade. 

Atividade 11 - Leia o enunciado e acompanhe a realiza-
ção da atividade. Faça anotações relativas à avaliação forma-
tiva e planeje estratégias para trabalhar com os alunos que 
ainda apresentarem dificuldade. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e es-
crita (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; (EI03CG05) Coordenar suas habili-
dades 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; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos 
a pessoas e grupos diversos; (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e mo-
dos de vida; e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos.

Orientações metodológicas 
WALTER significa “comandante do exército”, “líder”. Ex-

plore a cena com perguntas como: onde as crianças estão? 
O que as crianças estão fazendo? O nome do menino é 
WALTER. Qual é o nome do brinquedo onde WALTER está? 
Qual é o nome do brinquedo onde as meninas estão? As 
crianças gostam de brincar? Elas estão alegres? Como vocês 
sabem disso? Façam o som inicial do nome WALTER: /v/. 
Continue fazendo anotações relativas à avaliação formativa e 
planeje estratégias para trabalhar com os alunos que ainda 
apresentarem dificuldade. 

Atenção! Explore as representações da letra W ao lado da 
ilustração, detalhadamente, conforme orientações anteriores.

Atividade 1 - Leia a frase para a turma: WALTER É IR-
MÃO DE WANESSA E DE WANDA. Peça às crianças que repi-
tam a frase, deslizando o dedinho da esquerda para a direita, 
acompanhando o sentido da leitura. Diga: WANESSA está no 
lugar mais alto da gangorra. Descrevam como WANESSA é. 
Agora observem WANDA e digam como é a menina. 

88

WALTER

WW
w w

1. Leia com a turma.
 
 WALTER É IRMÃO DE WANESSA E DE WANDA.

2. Qual é o primeiro som do nome WALTER?

3. Escreva a letra W nos quadrinhos vazios.

W
W
w

   

   

   

W
w

1 3

2 4

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O 
TRAÇADO DE FORMA ADEQUADA.
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4. De que cor é a camiseta de cada criança?  
Um adulto lê, você observa a cena da página anterior,  
e pinta o quadrinho de acordo com sua resposta.

  WALTER BRINCA NO BALANÇO. 
 
   

  
  WANDA ESTÁ NO LUGAR MAIS BAIXO  

 DA GANGORRA.      
  
  WANESSA ESTÁ NO LUGAR MAIS ALTO  

 DA GANGORRA.   

5. Escreva a letra que falta para completar o nome de cada criança.

 ANDA   ANESSA     ALTER 

 Agora, fale o som da letra W.

6. Escreva as letras que faltam no alfabeto.

  A C D F H
J K M O Q
S T V Y Z

7. Descubra, junto com a turma, palavras que começam com o 
mesmo som das letras do alfabeto.

 Dica: a letra H no início das palavras não tem som.

 A turma fala a palavra e a professora escreve em um cartaz.

 
 

 
 

W W

/v/.

W

B E G I

L N RP

U W X

RESPOSTA COLETIVA. 

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS.

AMARELA.

RESPOSTA COLETIVA.

VERMELHA.

ROSA.

VERIFIQUE SE AS CRIANÇAS JÁ ESTABELECEM A RELAÇÃO LETRA-SOM.
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Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Oriente as crianças a observarem a ilustração 

novamente, para realizar a atividade. Você lê as frases e as crian-
ças pintam os quadrinhos, conforme proposto no enunciado.

Atividades 5 e 6 - Leia o enunciado e acompanhe a 
realização da atividade. Faça anotações relativas à avaliação 
formativa e planeje estratégias para trabalhar com os alunos 
que ainda apresentarem dificuldade. 

Atividade 7 - Ao orientar a realização desta atividade, lem-
bre às crianças que a letra H não tem som. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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 expres-
são; (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à lingua-
gem escrita, realizando registros de palavras e textos, por 
meio de escrita espontânea; e (EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas.

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome WALTER? (Resposta esperada: /v/.) E qual é o som 
inicial dos nomes WANESSA e WANDA? (Resposta esperada: /v/.) WANESSA e WANDA são os nomes 
das meninas e também têm como som inicial /v/. Entretanto, 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 na turma 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. 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da 
BNCC: (EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da lin-
guagem 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 tex-
tos, 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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XENA

1. Leia com a turma.
 
 XENA BEBE LEITE NA XÍCARA.

2. Qual é o primeiro som do nome XENA?

3. Escreva a letra X nos quadrinhos vazios.

X X
x x

X
X
x
X

   

   

   

x

1

2
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/ch/.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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Orientações metodológicas 
XENA significa “hospitalidade”. Explore a cena com per-

guntas como: o que a menina está fazendo? O que você 
imagina que ela está bebendo? Ensine o som da letra X: /
ch/. Escreva na lousa XENA e fale com a turma os sons que 
formam esse nome: /ch/, /ê/, /n/, /a/. Depois faça com as 
crianças a síntese dos sons de modo “emendado” e leiam a 
palavra formada: XENA. Continue fazendo anotações relati-
vas à avaliação formativa e planeje estratégias para trabalhar 
com os alunos que ainda apresentarem dificuldade. 

Atenção! Explore as representações da letra W ao lado 
da ilustração, detalhadamente, conforme orientações ante-
riores.

Atividade 1 - Leia a frase para a turma: XENA BEBE 
LEITE NA XÍCARA. Peça às crianças que repitam a frase, des-
lizando o dedinho da esquerda para a direita, acompanhando 
o sentido da leitura. Pergunte: vocês também bebem leite na 
xícara? 

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome XE-
NA?(Resposta esperada: /ch/.) Vamos brincar com o som 

da letra X? Eu vou falar algumas palavras e, sempre que ouvirem o som /ch/, levantem a mão. Um, dois, 
três e já! Vou começar. Sugestões de palavras: XÍCARA, XALE, XIXI, MEXERICA, MEXER, PUXAR, ABA-
CAXI, XERIFE. No trabalho oral com sons, vale usar palavras como CHUVA, CHAPÉU, CHOCALHO, pois 
têm o som /ch/. 

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas.

Para saber mais
O som da letra X, como na palavra xícara, pode ser encontrado também em palavras iniciadas pelo 

dígrafo CH. Para o trabalho oral, aceite se as crianças associarem palavras com CH, como chuva, cha-
ve, chuteira, a esse som, 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.

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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus inte-
resses e necessidades em situações diversas.
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VAMOS BRINCAR? 

 XENA APRENDEU A JOGAR O CARACOL DO 
ALFABETO. VAMOS BRINCAR COM ELE?

CARACOL DO ALFABETO

 Nesta brincadeira, a professora joga o dado. Você conta a 
quantidade de letras, de acordo com o número do dado. 
Fale o nome e o som da letra e faça um colorido no quadrinho.

 A seguir, continue jogando até a CHEGADA.
 Quando terminar, a turma fala em ordem as letras do 

alfabeto e o som de cada uma.

 Dica: a letra H no início das palavras não tem som.

CHEGADA

SAÍDA
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VERIFIQUE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
COLORINDO OS QUADRINHOS 

CORRETAMENTE.
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Orientações metodológicas 
Planeje com as crianças uma brincadeira no pátio da es-

cola. Registre, na presença delas, as regras da brincadeira 
(sendo você o escriba). Veja uma sugestão de como brincar:

1. Desenhe um caracol grande no pátio da escola. 2. As 
crianças percorrem a trilha caminhando sobre o caracol. 3. 
Cada criança procura o quadrinho com a primeira letra do 
nome dela e escreve o nome perto desse quadrinho. Faça 
perguntas como: em que quadrinho do caracol está a primei-
ra letra de Ana? Que quadrinho vem antes do quadrinho com 
a primeira letra do nome Júlia? Por quais quadrinhos Uriel 
precisa passar, para chegar ao quadrinho com a primeira 
letra do nome Xena? Elabore perguntas de acordo com os 
nomes dos alunos da turma. Num segundo momento, brin-
quem com o “Caracol do alfabeto” em sala de aula.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EF01) Ex-
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; (EI03EF09) Levantar 

hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espon-
tânea; (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; (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.
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YURI Y Y
y y

1. Leia com a turma.

 A PROFESSORA DE YURI SE CHAMA YASMIM.

2. Qual é o primeiro som do nome YURI?

3. Escreva a letra Y nos quadrinhos vazios.

   

   

   

Y
Y
y
Y

4. Em uma folha separada, faça um desenho bem bonito 
para sua professora. Escreva o nome dela e o seu. Não se 
esqueça de colorir o desenho.

y
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RESPOSTA PESSOAL.

3. OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO 
REALIZANDO O TRAÇADO DE FORMA 
ADEQUADA.
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Orientações metodológicas 
YURI significa “líder nato”, “ambicioso”, “esforçado”. Explo-

re a cena com perguntas como: o que está acontecendo na 
cena? Que personagens aparecem na cena? Onde eles estão? 
O nome do menino é YURI. O que YURI está fazendo? A quem 
YURI está oferendo flores? Como você sabe disso? Ensine o 
som inicial do nome YURI: /i/. Escreva na lousa YURI e fale com 
a turma os sons que formam esse nome: /i/, /u/, /r/, /i/. Depois 
faça com as crianças a síntese dos sons de modo “emendado” 
e leiam a palavra formada: YURI. Continue fazendo anotações 
relativas à avaliação formativa e planeje estratégias para traba-
lhar com os alunos que ainda apresentarem dificuldade. 

Atenção! Explore as representações da letra Y ao lado da 
ilustração, detalhadamente, conforme orientações anteriores. 
Ensine às crianças que não é muito comum ver a letra Y em 
nomes de objetos, frutas e animais, pois essa letra foi incor-
porada ao nosso alfabeto bastante tempo depois das outras 
letras. Diga a elas que a letra Y é muito comum em nomes 
de pessoas e marcas de produtos. 

Atividade 1 - Leia a frase para a turma: A PROFESSORA 
DE YURI SE CHAMA YASMIM. Peça às crianças que repitam a frase, deslizando o dedinho da esquerda 
para a direita, acompanhando o sentido da leitura. Pergunte: a professora de YURI gostou de receber 
flores? Como você sabe? EDITO
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Orientações metodológicas 
ZARA significa “flor que floresce”. Explore a cena com 

perguntas como: o que está acontecendo na cena? Onde a 
menina está? Como é o lugar onde a menina está? Ensine 
aos alunos o som da letra Z: /z/. Peça que, em duplas, leiam 
o nome da menina escrito com letras verde. Elogie a leitura 
realizada. Faça anotações relativas à avaliação formativa e 
planeje estratégias para trabalhar com os alunos que ainda 
apresentarem dificuldade. Escreva na lousa ZARA e fale com 
a turma os sons que formam esse nome: /z/, /a/, /r/, /a/. 
Depois faça com as crianças a síntese dos sons de modo 
“emendado” e leiam a palavra formada, novamente: ZARA. 

Atenção! Explore as representações da letra Z ao lado da 
ilustração, detalhadamente, conforme orientações anteriores.

Atividade 1 - Leia a frase para a turma: ZARA ESCUTA O 
ZUMBIDO DA ABELHA. Peça às crianças que repitam a frase, 
deslizando o dedinho da esquerda para a direita, acompa-
nhando o sentido da leitura. Oriente as crianças a consultar 
no glossário o significado da palavra zumbido. Use a palavra 
em outros contextos e verifique se as crianças compreendem 

que zumbido é o som que a abelha produz ao voar. ZUMBIDO DE ABELHA, SOM DE ABELHA. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/watch?v=DPQ294wm02w&vl=yi>. Acesso em: ago. 2020.

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome ZARA? (Resposta esperada: /z/.) E qual é o som inicial 
da palavra zumbido? (Resposta esperada: /z/.) Fale para as crianças palavras que têm o som /z/ no 
início. Fale para as crianças palavras que têm o som /z/ no meio. Peça a elas que escutem com atenção 
e façam o zumbido da abelha, quando ouvirem o som /z/. No trabalho oral para identificação do som 
/z/ no meio de palavras, você pode usar também palavras como CASA, CASACO, MESA, VASO, CAMISA.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas. 

Atividade 2 - Qual é o primeiro som do nome YURI?(Resposta esperada: /i/.) E qual é o som inicial 
do nome YASMIM? (Resposta esperada: /i/.) YASMIM e YURI são os nomes com som inicial /i/. Explique 
às crianças que nas palavras YASMIM e YURI a letra Y representa o som /i/, tal como o da vogal I.

Atividade 3 - Ensine o traçado de cada letra, conforme orientações propostas para a letra A. 

Atenção! Para o sucesso do aprendizado das crianças, é importante que você sempre siga as etapas 
sugeridas. 

Atividade 4 - Estimule os alunos na produção do desenho, orientando-lhes para que fiquem atentos 
aos detalhes e ao colorido.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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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ZARA

Z Z
z z

1. Leia com a turma. 

 ZARA ESCUTA O ZUMBIDO DA ABELHA.

2. Qual é o primeiro som do nome ZARA?

3. Escreva a letra Z nos quadrinhos vazios.

Z
Z
z
Z
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OBSERVE SE AS CRIANÇAS ESTÃO REALIZANDO O TRAÇADO DE 
FORMA ADEQUADA.

Página 93
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4. Fale os nomes das figuras. Pinte as figuras que começam 
com o mesmo som. 

  ZEBRA                  ZANGÃO                  XADREZ

5. Zara quer ensinar uma parlenda para você. Vamos recitar a 
parlenda com ela? 

 
SOU PEQUENINA

SOU PEQUENINA
CRIANÇA MIMOSA
TRAGO NAS FACES
AS CORES DA ROSA.

QUEM QUISER SABER MEU NOME
DÊ UMA VOLTA NO JARDIM
QUE MEU NOME ESTÁ ESCRITO
NUMA FOLHA DE JASMIM.
   
   DOMÍNIO PÚBLICO

6. Pinte a ilustração para que ela fique ainda mais bonita.
7. Escreva seu nome na folha de jasmim.
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RESPOSTAS PESSOAIS.
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Orientações metodológicas 
Atividade 4 - Oriente a turma a falar os nomes das figu-

ras, antes de realizar a atividade.

Atividade 5 - Olhando a apresentação gráfica do texto, 
os alunos já terão pistas de que se trata de um poema ou 
parlenda. Peça que observem a imagem e digam o que ima-
ginam ser o assunto do texto. Leia o enunciado e o texto com 
ritmo, entonação e pronúncia adequados. Confirme com as 
crianças essa hipótese sobre o gênero textual, informando-
lhes que é uma parlenda. Relembre os componentes gráficos 
desse gênero textual: título, corpo do texto e fonte, 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. Oriente 
as crianças a consultar o glossário para conhecer o signi-
ficado das palavras mimosa e jasmim. Contextualize essas 
palavras em outras situações, para verificar se as crianças 
entenderam seus significados. Por exemplo: A borracha é 
mimosa. Mamãe plantou jasmim no jardim. Papai fez uma 
pipa de jasmim. Ensine a parlenda aos alunos até que sai-

bam recitá-la. Peça-lhes que indiquem onde começa e onde termina cada frase, circulem as palavras que 
rimam (MIMOSA/ROSA, JARDIM/JASMIM), falem os sons de algumas palavras, unam os sons de modo 
“emendado” e digam que palavra formou: MIMOSA /m/, /i/, /m/, /ó/, /z/,/a/; CORES /k/, /ô/, /r/, /ê/,/s/; 
NOME /n/, /ô/, /m/, /ê/; MEU/ m/, /ê/, /u/; SOU /s/, /ô/, /u/. 

Dentre os materiais que compõem esta coleção de Educação Infantil(Pré-escola), há 10 videotutoriais 
para o professor, o vídeo 5, Modelagens de aula: leitura dialogada, rimas, frases e palavras, apresenta 
estratégias de ensino para trabalhar a leitura dialogada destes textos.

Atividade 6 - Oriente as crianças a colorir bem bonito o desenho, observando a cor da folha de jasmim.

Atividade 7 - Verifique se cada criança já escreve o próprio nome, se conhece os sons das letras que 
o compõem, ou escreve de memória.

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 palavras com S, como CASA, 
COISA, ROSA, MESA, ao som da letra Z, 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; (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 inte-
resses e necessidades em situações diversas.
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11. Observe a cena e fale para a turma o que cada criança 
está fazendo. 

 Agora, escreva um nome para cada criança. 

 1.  2. 

 3.  4. 

 5.  6. 
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RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE A 
DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE SE AS CRIANÇAS 
CONSEGUEM ESCREVER PALAVRAS COM CONSOANTES E 
VOGAIS ENSINADAS.

Orientações metodológicas 
Atividade 11 - Nesta atividade, trabalharemos com uma 

cena em que crianças brincam ao ar livre, num parquinho. 
Peça que as crianças descrevam a cena com riqueza de de-
talhes, falando o que cada uma está fazendo; como as crian-
ças, através de suas brincadeiras; interagem umas com as 
outras e com o ambiente. Pergunte aos alunos o que pensam 
sobre como as crianças da cena estão se sentindo, e por que 
pensam assim. 

Para conhecer as hipóteses das crianças com relação à es-
crita, elas realizarão uma atividade de escrita emergente. Peça 
que identifiquem as crianças numeradas na ilustração, e depois 
escrevam um nome para cada uma delas na linha numerada 
correspondente, fazendo uma revisão do que já foi apresen-
tado em relação às letras e seus sons. Elas deverão usar as 
habilidades de síntese e segmentação dos sons que já conhe-
cem. Lembramos que, por se tratar de escrita emergente, a fim 
de conhecer suas hipóteses, não deverão ser usadas palavras 
como certo ou errado, em relação ao que escreverem.

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; (EI03EF02) Inventar 
brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; (EI03EF09) Levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita 
espontânea; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interes-
ses 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
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

 
 

  

8. Registre, ao lado das letras do ALFABETO, quantos 
colegas têm o nome iniciado com cada letra. 

9. Agora escreva:

 Qual é a letra que mais apareceu?      
 

 Qual é a letra que menos apareceu?  

 Quais são as letras que não foram usadas?

10. Desta vez, escreva no caderno, uma lista com os nomes 
dos colegas de turma.  
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RESPOSTAS COLETIVAS.

VERIFIQUE SE AS CRIANÇAS CONSEGUEM ESCREVER 
OS NOMES DOS COLEGAS DE TURMA.
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Orientações metodológicas 
Atividade 8 - 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 
do alfabeto, associando-as aos nomes dos colegas de turma. 

Atividade 9 - Trabalhe de forma interdisciplinar com nu-
meracia, orientando as crianças na contagem.

Atividade 10 - Verifique se cada criança escreve os no-
mes dos colegas porque conhece os sons das letras que os 
compõem ou se os escreve de memória. Anote suas obser-
vações para compor o relatório de avaliação da criança. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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 atendi-
mento 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. 
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Atividade complementar
Leve as crianças para um lugar com mais espaço, fora da sala de aula, para que elas possam se 

expressar e brincar livremente. Faça uma lista de brincadeiras com as crianças, para ajudá-las a se or-
ganizar. Observe a interação entre elas, como lidam com possíveis conflitos naturais da convivência, se 
demonstram controle sobre o próprio corpo, se inventam brincadeiras. De volta à sala, promova uma 
produção de texto (sendo você o escriba) sobre esse momento de brincadeiras. Peça às crianças que 
façam um desenho, em folha separada, sobre a atividade realizada. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas con-
quistas e limitações; (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, es-
cuta 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; (EI-
03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessida-
des 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 
(EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com fun-
ção social significativa. 

Orientações metodológicas 
Atividade 1 - Faça uma atividade prática, antes de re-

alizar esta atividade com a turma. Realize um trabalho de 
campo com as crianças nos arredores da escola. Oriente-as 
a observar aquilo que percebem com os olhos (as cores, 
as formas); com as mãos e a pele como um todo (o vento, 
o calor do Sol, as formas); com o nariz (o cheiro); com as 
orelhas (os sons), e com a língua (os gostos). As crianças 
deverão levar água e algum alimento para saborear duran-
te o trabalho de campo. Peça que escrevam ou desenhem 
os elementos que existem na escola e nos arredores dela. 
Oriente-as na percepção de que usamos mais de um sentido, 
ao mesmo tempo, para perceber o ambiente. Em sala, troque 
ideias sobre os apontamentos feitos e monte um mural sobre 
o trabalho realizado. Explore a cena e faça perguntas como: 
o que podemos perceber com as orelhas? E com os olhos? 
Como percebemos o gosto dos alimentos? E os cheiros? 
De olhos fechados, você consegue descobrir a forma dos 
objetos? Como seu corpo percebe se está quente ou frio? 
Oriente aos alunos a realizar a atividade.

Sempre, ao realizar atividades práticas ou experimentais com as crianças, garanta a integridade física dos 
alunos, professores e outras pessoas envolvidas.

Atividade complementar
Realize as atividades com as crianças, explorando cada sentido do corpo humano.

 Paladar. Explore o sentido do paladar, realizando uma atividade prática. Pique pedacinhos de frutas 
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APRENDENDO MAIS

NOSSOS SENTIDOS

1. É por meio dos órgãos dos sentidos que experimentamos 
diferentes sensações e descobrimos o mundo. 

2. Ligue cada frase ao órgão do sentido correspondente. 

PARA SENTIR O CHEIRO      LÍNGUA

PARA VER         PELE 

PARA SENTIR O SABOR      NARIZ 

PARA OUVIR         OLHOS 

PARA SENTIR O FRIO       ORELHAS

Olfato

Tato

Visão

Audição

Paladar B
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RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA 
DA IMAGEM.

VERIFIQUE SE AS CRIANÇAS SABEM A FUNÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DOS SENTIDOS.
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e oriente as crianças a prová-los. Planeje a atividade com antecedência, selecione os ingredientes e o 
vasilhame necessário, converse sobre os hábitos de higiene necessários para consumir frutas. Faça o 
registro da receita com a turma (sendo você o escriba). 

Tato. Providencie o material necessário e realize as atividades propostas com as crianças. Explore 
oralmente com elas as atividades relacionadas ao sentido do tato. Sugestão de atividade: Material: uma 
sacola que não seja transparente, seis retalhos de tecido de texturas, tamanhos e formas diferentes, sen-
do dois de cada tipo (dois quadrados, dois retangulares, dois circulares). Como fazer: coloque dentro 
da sacola os retalhos de tecido, e as crianças devem separar pelo tato os retalhos iguais. Peça que regis-
trem a atividade experimental por meio de desenho. Assista ao vídeo e realize uma atividade exploratória 
com os alunos: “02 Sentido Tato - descrevendo Objetos.” Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=Z14z955tcUE>. Acesso em: 2 mar. 2020.

Olfato. Realize a atividade a seguir com as crianças. Material: cinco caixinhas, cada uma com um 
material que exale um cheiro diferente (por exemplo: cebola, algodão encharcado de perfume, maçã 
picadinha, pó de café, casca de mexerica, laranja ou limão). Como fazer: coloque cada material dentro 
de uma caixinha. Faça alguns furinhos na tampa da caixinha e feche-a. Peça às crianças que identifiquem 
o conteúdo de cada caixinha só pelo cheiro. Explore a atividade oralmente com a turma. Peça que regis-
trem a atividade experimental, por meio de desenho, em folha separada.

Audição. Dê uma volta na escola com as crianças e peça-lhes que prestem atenção aos sons e tentem 
identificar os objetos e seres que os produzem. Desenvolva com a turma atividades para reconhecimento 
de sons altos e baixos, agradáveis e desagradáveis, produzidos pelo próprio corpo (como bater palmas 
e cantar), pelos objetos (instrumentos musicais, buzinas, automóveis) e pelos seres (como os emitidos 
pelos animais).

Visão. Explore as atividades sobre o sentido da visão. Peça às crianças que observem os próprios 
olhos no espelho, sob sua supervisão para garantir a segurança, e verifique se sabem que com os olhos 
percebemos cores, formas, sombras e luz. Explore expressões dos olhos e funções da lágrima. Troque 
ideias com a turma sobre os cuidados com os olhos: evitar tocá-los com as mãos ou introduzir qualquer 
corpo estranho neles. Leve a turma para um lugar onde possam observar o entorno com a luz apagada 
e depois acesa (uma sala com cortinas, por exemplo), bem como identificar a importância da luz para 
nossa visão.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; 
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natu-
reza, seus fenômenos, sua preservação; (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;  
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações; (EI03EO05) Demonstrar valorização das características de seu corpo e respei-
tar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive; (EI03CG03) Criar movimen-
tos, 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; e 
(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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Orientações metodológicas 
Atividade 3 - Proponha a seguinte brincadeira com 

as crianças. Uma criança imita o som de um animal, e 
as outras falam que animal produz aquele som. Quem 
acertar, escolhe outro animal e a brincadeira continua. 
Se for difícil descobrir o nome do animal, as crianças 
podem reproduzir os movimentos que ele faz para se 
locomover, se alimentar, ou mesmo brincar.

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de apren-
dizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03TS01) Utilizar 
sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos mu-
sicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, 
criações musicais, festas; (EI03TS03) Reconhecer as qua-
lidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), uti-
lizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas 
e sons; e (EI03CG03) Criar movimentos, gestos, olhares e 
mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 
dança, teatro e música.98

3. Zara escutou o zumbido da abelha.  
Com as orelhas podemos ouvir os sons.  
Ligue os animais ao som que eles produzem. 
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4. Imite com a turma o som que cada animal produz.  

RESPOSTA COLETIVA.

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.
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GLOSSÁRIO

Filó : Tipo de tecido. A saia da 
bailarina é de filó.

Jasmim: planta. A flor de jasmim 
é cheirosa.

Mimosa: enfeitado, delicada.  
A menina é mimosa.

Liró: colorido. Minha mochila é liró.

Pão de ló: bolo fofo. Eu gosto de 
comer pão de ló.

Zumbido: ruído produzido por 
insetos, como a abelha, o besouro, a 
mosca etc. Eu escuto o zumbido da 
abelha.
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Orientações metodológicas 
Leia novamente com a turma as palavras do glossário. O 

glossário tem como objetivos principais levar a criança a re-
conhecê-lo como um elemento auxiliar para conhecer novas 
palavras e os seus significados, e a utilizar suas informações 
para melhor compreensão do que está sendo lido e falado. 
As palavras e informações do glossário devem ser discuti-
das e exemplificadas junto às crianças no momento em que 
elas são destacadas no decorrer do capítulo. Retome essas 
palavras com a turma. Aproveite o momento e fale para as 
crianças sobre o dicionário, que também usamos para buscar 
informações sobre o significado das palavras desconhecidas, 
e como ele é organizado, a partir das letras que formam 
as palavras, em ordem alfabética. Se possível, apresente às 
crianças um dicionário. Há ótimos dicionários ilustrados dire-
cionados ao público infantil. 
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Conclusão do capítulo 3
Os objetivos específicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão organizados em 

subtítulos: Consciência fonológica e fonêmica; Conhecimento alfabético; Compreensão oral de 
imagens, textos e leitura dialogada; Produção de escrita emergente por meio de desenhos, 
pinturas, modelagens, traçados de letras e escrita de palavras; Desenvolvimento do vocabulá-
rio; Conhecimentos de mundo natural e social. 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 perí-
odo 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.

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

Sim Parcialmente Não

Lê imagens, interpretando-as?

Acompanha a leitura de textos, percebendo as convenções de 
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?

Compreende assuntos ou temas tratados em textos de diferentes 
gêneros?

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

Sim Parcialmente Não

Sabe o que são aliterações?

Consegue identificar aliterações?

Compreende o que é rima?

Identifica palavras que rimam?

Compreende o que é uma frase?

Compreende o que é uma palavra?EDITO
RA D
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Consegue identificar e contar palavras em frases?

Compreende que as sílabas são pedaços das palavras?

Reconhece que as palavras são formadas por sílabas?

Identifica e conta as sílabas de palavras?

Consegue realizar o isolamento do primeiro e do último som das 
palavras?

Percebe um som que se repete em uma palavra?

Percebe um som em diferentes posições na palavra (se 
determinado som está no início, no meio ou no final da palavra)?

Faz análise e síntese de sons com vogais orais?

Faz análise e síntese de sons com vogais orais e consoantes já 
estudadas?

Faz substituição de sons que domina em palavras, formando 
outras palavras? 

Estabelece relação letra-som de S até Z?

Em relação aos objetivos  
específicos quanto ao conhecimento alfabético:

Sim Parcialmente Não 

Conhece as letras que já foram apresentadas em sua 
representação gráfica?

Associa as letras de S a Z a sua realização fonológica 
dominante?

Consegue traçar as letras de S a Z, observando os movimentos 
de escrita corretamente?

Identifica e faz o traçado correto das letras do alfabeto: 
maiúsculas, minúsculas e bastão?

Em relação aos objetivos específicos associados  
à expressão oral ou por meio de produções como 

desenhos, pinturas, modelagens, traçados de letras e 
escrita de palavras – produção de escrita emergente:

Sim Parcialmente Não 

Demonstra atitudes de interação, de colaboração e de troca de 
experiências em grupos?

Consegue escutar e respeitar a fala dos colegas?

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?EDITO
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Consegue recontar histórias ou narrar fatos de sua vida pessoal?

Consegue encenar histórias conhecidas?

Em relação aos objetivos específicos  
associados à ampliação do vocabulário:

Sim Parcialmente Não 

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?

Em relação aos objetivos  
específicos associados aos  

conhecimentos do mundo natural e social:
Sim Parcialmente Não 

Conhece características do corpo humano e os movimentos que 
ele é capaz de executar?

Sabe explicar a germinação das sementes?

Reconhece e sabe os nomes das partes de uma planta?

Reconhece e sabe a importância das frutas para nossa 
alimentação?

Sabe os nomes dos órgãos dos sentidos e a função de cada 
sentido, no corpo humano?

Adota hábitos de autocuidado relacionados à higiene dos órgãos 
do sentido e do corpo em geral?

Nesta proposta de avaliação, vamos considerar também os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento 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 Parcialmente Não

(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.EDITO
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(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.

Campo de experiências  
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Sim Parcialmente Não

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

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

Sim Parcialmente Não

(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.EDITO

RA D
IM

ENSÃO



142

(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.

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

Sim Parcialmente Não

(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.

(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. 
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UNIDADE 2: NO MUNDO DA MATEMáTICA
Explore os títulos do índice e ouça as ideias das crianças sobre os assuntos que serão estudados 

nesta unidade. O contato delas com situações que envolvem números, relações de quantidade, noções 
espaciais, grandezas e medidas acontece desde muito pequenas. Esse contado se amplia a cada dia à 
medida que são realizadas intervenções pedagógicas e torna-se mais elaborado matematicamente.

Acontece na convivência diária com a família, quando acompanham os adultos nas compras, quando 
contam os brinquedos que possuem ou os pontos obtidos em um jogo, nos horários da rotina com os 
familiares, nos momentos pessoais como a hora do banho, de escovar os dentes, de assistir televisão, de 
dormir, nas relações espaciais e de direção que conseguem estabelecer, como dentro/fora, longe/perto, 
nas comparações de tamanhos, na utilização de medidas não convencionais, nas situações em que so-
mam, subtraem, dividem brinquedos, alimentos etc. Enfim, todas essas situações constituem objetos de 
estudo que servirão de referência para as sistematizações em matemática. 

Entretanto, sistematizar conceitos convencionais em linguagem matemática, aprender a operar usan-
do algoritmos, não é a finalidade do trabalho com crianças da Educação Infantil. Nesta fase da esco-
larização, as atividades, jogos e brincadeiras que compõem a rotina escolar das crianças têm como 
finalidade promover a convivência delas com seus pares e, também, incentivar o desenvolvimento do 
pensamento-lógico matemático, que vai além da preparação e do simples treino para os conhecimentos 
matemáticos futuros. 

Esta unidade está organizada em três capítulos e respectivos subtítulos, a saber:  – Espaço e Núme-
ros; capítulo 5 – Adição, Subtração e Grandezas; e capítulo 6 – Números, Tempo e Dinheiro. 

Introdução
Capítulo 4: Espaço e Números
Este capítulo se compõe de dois subtítulos, os quais, de forma contextualizada e com estabelecimen-

to de relações entre um e outro, abordam conteúdos diferentes de numeracia e de mundo natural e so-
cial. Os subtítulos são: “Noção de localização espacial” e “Números de 0 a 10”. Neles serão retomados e 
ampliados conceitos sobre a localização espacial já trabalhados no volume 1 desta coleção, os números 
de 0 a 10, os algarismos de 0 a 9, noções de quantidade, além dos seguintes temas relacionados ao 
mundo natural e social trabalhados de forma interdisciplinar na seção “Aprendendo mais”: “Escolas”; “O 
ar”; “Desenvolvimento do pintinho”; e “Vacinação”. 

Espera-se que, por meio de jogos, brincadeiras e atividades que exploram o espaço escolar (e dife-
rentes situações desse mesmo contexto e do seu entorno), as crianças ampliem o vocabulário matemá-
tico básico relacionado à percepção espacial. São propostas atividades que permitem a elas: localizar 
objetos e pessoas de acordo com a posição que ocupam no espaço (de costas/de frente; mais perto/
mais longe; embaixo/em cima; entre/ao lado; atrás/na frente; direita/esquerda, entre outros); reconhecer 
e comparar quantidades até 10 elementos (mais/menos); fazer registro dos números e da representação 
de quantidades; e fazer registro dos algarismos em numerais e palavras, entre outros. 

A abertura de cada capítulo traz a seção “UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?”, que tem por 
objetivo apresentar questões relativas aos conteúdos abordados no capítulo e, assim, resgatar os conhe-
cimentos que os alunos já detêm e estabelecer nexos com aqueles a serem ampliados. Por isso, antes de 
apresentarmos os objetivos específicos gostaríamos de salientar que, em todos os capítulos dedicados 
à numeracia, foram listados objetivos gerais relacionados na primeira página, acompanhando a atividade 
exploratória. 

Os objetivos específicos, relativos ao que se pretende alcançar junto aos alunos, foram listados por 
subtítulos, assim como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos pela BNCC referen-
tes a crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).EDITO
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Objetivos gerais do capítulo 4

•	Rever e ampliar junto às crianças noções de localização espacial;
•	Retomar e ampliar com as crianças a noção numérica de quantidades até dez;
•	Verificar e ampliar palavras e expressões relacionadas ao vocabulário matemático básico;
•	Explorar e ampliar as noções relativas aos símbolos numéricos associadas à ideia de quantidade.

SUBTÍTULO: NOÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL
Neste subtítulo serão retomados e ampliados conceitos relacionados à localização espacial, com 

introdução de ideias relativas às noções de lateralidade (esquerda/direita). Vale ressaltar a importância 
de as crianças perceberem que a posição de um objeto é sempre dada em relação a outro objeto e ao 
observador – ou seja, elas devem compreender que, para descrever a posição, é necessário explicitar 
o referencial. Essa informação é essencial para a melhor compreensão dos conceitos trabalhados. Um 
mesmo objeto pode estar à direita de alguém e à esquerda de outrem. Pode ainda estar embaixo de 
uma mesa e em cima de um banquinho. Estimule e proponha questionamentos para que as crianças se 
mantenham atentas a esses aspectos. Sempre que for trabalhar posicionamento, localização, lateralida-
de, posicione-se da mesma forma que os alunos, assumindo o ponto de vista deles para que não haja 
equívocos na condução das atividades e apresentação dos conceitos.

Os objetivos específicos deste subtítulo visam a ampliar conhecimentos acerca das noções espaciais. 
Nesse sentido, propomos atividades que permitam às crianças desenvolver sua percepção em relação à 
localização e posição espacial, por meio do trabalho com as noções de, por exemplo, dentro/fora; atrás/
em frente; ao lado, em cima/embaixo; mais longe/mais perto; esquerda/direita; entre outras. De maneira 
integrada são abordadas as formas e a ideia de quantidade, objeto de estudo nos próximos subtítulos. 
Propõem-se, ainda, atividades relacionadas a temas concernentes ao mundo natural e social destacadas 
na seção “Aprendendo mais”: “Escolas”.

Objetivos pedagógicos 

•	Reconhecer palavras e expressões relacionadas à linguagem matemática;
•	Localizar objetos e/ou pessoas a partir das informações dadas usando conceitos espaciais como 

atrás/à frente, dentro/fora, em cima/embaixo, entre outras;
•	Perceber que a posição de um objeto ou pessoa é sempre dada em relação a outro objeto e ao 

observador; 
•	Reconhecer regularidades em sequências completando-as a partir do padrão indicado;
•	Identificar objetos e/ou pessoas posicionados à direita ou à esquerda do observador.

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor número 7, que acompanha esta coleção.

SUBTÍTULO: NÚMEROS DE 0 A 10
Trabalhamos inicialmente os números de 0 a 10 com atividades que envolvem contagem e constru-

ção da ideia de quantidade, conceito de número, classificação e seriação e tratamento da informação. 

Para aprender a contar, é preciso conhecer a sequência numérica. É importante ter atenção ao reconhe-
cimento do número como registro gráfico e à ideia de quantidade por ele representada. Reavalie se, além do 
reconhecimento da forma gráfica, as crianças já conseguem perceber que, mesmo espaçando os objetos, a 
quantidade continua a mesma. Elas devem ser capazes de estabelecer a correspondência um a um com base 
não na aparência do fato observado, e sim na lógica da situação. Isso acontecendo, podemos dizer que a 
criança compreendeu a ideia de quantidade, a ideia de que o número está presente na relação que estabele-
cemos entre o símbolo numérico e a quantidade representada – e não nos objetos ou situações.EDITO
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Esperamos que as crianças associem quantidades às representações numéricas. E ainda: que re-
gistrem os números de 0 a 10 usando algarismos, reconheçam o zero como indicador de ausência de 
elementos, identifiquem padrões preestabelecidos em sequência de números, objetos e formas, entre 
outras habilidades.

Também aqui, a criança realiza atividades de tratamento da informação, organizando dados simples 
em tabelas e gráficos de coluna. Propõem-se ainda atividades relacionadas a temas que dizem respeito 
ao mundo natural e social destacados na seção “Aprendendo mais”: “O ar”, “Desenvolvimento do pinti-
nho” e “Vacinação”. 

Objetivos pedagógicos 

•	Reconhecer 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 10;
•	Reconhecer a função do zero para representar ausência de elementos;
•	Identificar padrões preestabelecidos em sequência de números, objetos e formas.

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor, número 7, que acompanha esta coleção.
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MATEMÁTICA
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Explore oralmente as imagens de introdução da unidade correspondente ao desenvolvimento da 
numeracia. Converse sobre os elementos que remetem à matemática, como números, estabelecimentos EDITO
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CAPÍTULO 4 

ESPAÇO E NÚMEROS 

UM, DOIS, TRÊS E JÁ! 
VAMOS COMEÇAR? 

1. Fale para a turma o que você observa na cena. 

2. Responda. 

 Quantas crianças brincam de amarelinha? _____________

 Quantas crianças estão em cima da amarelinha? _______

 Como é o lugar onde as crianças brincam? 

 ___________________________________________________

 Fale os números que foram escritos na amarelinha.  
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RESPOSTA PESSOAL.

5

2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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Orientações metodológicas 
Oriente as crianças na observação da cena. Chame a 

atenção delas principalmente para os elementos matemáti-
cos: a posição das crianças na amarelinha; sequência numé-
rica; quem está perto de qual número; quem está entre um 
número e outro; quantas crianças brincam; quantos meninos 
e quantas meninas etc.

NOÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL
Orientações metodológicas 
Aproveite situações na sala de aula presentes no dia a dia 

da turma e explore os conceitos de localização. Por exemplo: 
guardem na estante os livros que estão em cima da mesa e 
organizem uma fila para lavar as mãos. Pergunte: quem é o 
primeiro da fila? E o último? Quantos meninos estão na fila? E 
meninas? Vamos contar quantas crianças vieram à aula hoje?

 Nesta página, verifique os conhecimentos prévios dos 
alunos, ao explorar oralmente a cena. Para tanto, utilize 
os conceitos desenvolvidos com perguntas como: onde as 
crianças estão? O que elas estão fazendo? De que brin-
cam? Quem está de frente para você? Quem está de cos-
tas? Quem está sentado de lado? Quantas crianças estão 
brincando? Quantas estão na fila do escorregador? Quantas 
meninas há na cena? E meninos? Qual criança está mais 
perto do escorregador? Qual está mais longe? Envolva toda 
a turma. Os acertos das crianças devem ser valorizados e as 
possíveis dificuldades, trabalhadas em outras atividades até 
que sejam compreendidas. Após a exploração oral com as 
crianças, oriente-as na realização da atividade.
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NOÇÃO DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL

2. Ligue a criança ao nome dela.

 A CRIANÇA QUE ESTÁ DE COSTAS.

 A CRIANÇA MAIS PERTO DO ESCORREGADOR.

 A CRIANÇA QUE ESTÁ ATRÁS DE DAVI.

3. Pinte uma bolinha para cada criança da cena.

PEDRO

A PROFESSORA LEVOU AS CRIANÇAS PARA BRINCAR 
NO PÁTIO DA ESCOLA.

1. Fale para a turma como as crianças brincam.

EDUARDO

ARIANA

JOÃO MARCOS
HUGO

BELA DAVI

KAOLIN

ISABELA

PEDRO

GABRIELA

G
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do
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nd

es

BELA

ISABELA

RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE A 
DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.
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comerciais (relacionando ao sistema monetário), medidas de tempo (relógio digital), medida da tempe-
ratura (termômetro digital na rua), sentido e direção da caminhada do pai e da menina, quantidade de 
flores, pessoas, automóveis na cena, formatos de construções ou elementos naturais e artificiais que 
remetem a formas geométricas (retangulares, quadrados, arredondados) dentre outros que conseguir 
observar.
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Orientações metodológicas
Para melhor compreensão desses conceitos, é importante 

considerar quatro aspectos: algo ou alguém, a posição so-
licitada, o referencial e o observador. Na atividade 4 desta 
página, os lápis e a lixeira são “algo”; estar “em cima” e 
“embaixo” são as posições solicitadas; a mesa é o referen-
cial; e “você”, o próprio aluno, é o observador. Estimule e 
proponha questionamentos para que as crianças atentem a 
esses aspectos.

Retome os conceitos “em cima” e “embaixo” 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? 
Seu livro está em cima da mesa? E o livro do seu colega? 

Explore oralmente a cena com as crianças, utilizando 
os conceitos desenvolvidos com perguntas como: onde as 
crianças estão? O que elas estão fazendo? Quantas crianças 
estão na cena? O que há em cima da mesa? E embaixo? 
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 instru-
ções e dê tempo para que todos realizem a atividade. Leia as questões propostas e acrescente outras 
perguntas. Quantos lápis estão em cima da mesa? Há lápis embaixo da mesa? O que está embaixo da 
mesa? Há mais lápis ou lixeira? Isto enriquecerá a atividade.

Na atividade 5, as crianças vão completar uma sequência, obedecendo a um padrão. Explore a 
imagem ilustrada, perguntando-lhes: que objetos fazem parte da gravura? Como estão organizados? 
Quantos quadros há para completar? Obedecendo à mesma ordem, qual é o próximo desenho? Qual é 
o primeiro objeto na sequência? Qual é o próximo? Quantos objetos fazem parte da sequência? Quantas 
vezes eles se repetem? Em seguida, oriente as crianças no preenchimento da sequência. 
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AS CRIANÇAS VÃO COMEÇAR UMA ATIVIDADE AGORA. 

4. Pinte os objetos que estão em cima da mesa.

 Marque X no nome do objeto que está embaixo da 
mesa.

        BOLA      LIXEIRA     PETECA

5. Descubra o segredo e complete a sequência.
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X

LÁPIS BORRACHA
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No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para 
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor número 7, que acompanha esta coleção.

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 (EI03ET01) Estabe-
lecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 
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Orientações metodológicas
As noções de localização espacial, como temos afirmado, 

envolvem compreender a posição de pessoas e de objetos 
no espaço em relação à sua própria posição, utilizando ter-
mos como “em frente”, “atrás”, “entre”, “dentro”, “fora”, “em 
cima”, “embaixo”, “abaixo”, “à direita”, “à esquerda”, “mais 
longe”, “mais perto”, entre outros. Importante compreender 
também que, para descrever essas posições, é necessário 
que se explicite o referencial. 

Antes de propor as atividades desta página, converse 
com as crianças sobre os amigos que elas têm nas vizi-
nhanças. Faça perguntas como: como se chama o amigo ou 
amiga que mora mais perto de você? Ele mora ao lado da 
sua casa ou em frente? Como se chama seu amigo ou amiga 
que mora mais longe de você? Você tem algum amigo que 
mora atrás da sua casa? Como ele se chama? Agora vamos 
falar da nossa sala. Qual o coleguinha que está sentado mais 
perto de você? Ele está ao seu lado ou na sua frente? Se 
ele está na sua frente, o que está entre vocês? Chame cinco 
crianças até a frente da sala e as organize em uma fila. De-

pois faça as seguintes perguntas para a turma: quem é o primeiro da fila? Quem está mais perto dele? 
E mais longe? Fale o nome de um coleguinha que esteja entre o primeiro e o último da fila. Estas são 
algumas sugestões. Crie outras situações com base na organização das crianças em sua sala, explorando 
esses e outros conceitos. Depois de explorar diferentes situações com as crianças, oriente-as a resolver 
as atividades desta página, explorando as imagens e os conceitos trabalhados. 

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 (EI03ET01) Estabe-
lecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor, número 7, que acompanha esta coleção.
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A AULA TERMINOU E AS CRIANÇAS VOLTARAM PARA CASA.

6. Observe onde mora cada amigo de Eduardo.

       EDUARDO             CAIO               FELIPE

7. Agora, escreva o nome da criança que

 MORA ENTRE EDUARDO E FELIPE. ________________

 ESTÁ NA FRENTE DA CASA. _______________________

 ESTÁ ATRÁS DA CASA. ____________________________

EDUARDO, CAIO E FELIPE RESOLVERAM JOGAR BOLA.

8. Pinte o amigo que está mais longe da bola.
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.

CAIO.

FELIPE.

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

Este último objetivo está relacionado na BNCC para ser atingido pelas crianças menores, de 1 ano 
e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Foi inserido aqui para lembrar que ele está sendo consolidado nesta 
etapa final da Educação Infantil. Ele aparecerá em outras atividades deste subtítulo com tal finalidade.

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor, número 7, que acompanha esta coleção.
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Orientações metodológicas 
Explore por meio de atividades práticas os conceitos de 

“direita” e “esquerda”. Peça às crianças que levantem ora a 
mão direita, ora a esquerda, e que peguem diferentes obje-
tos com a mão esquerda ou direita, de acordo com seu co-
mando. Faça perguntas como: qual das mãos você usa para 
escrever? Você consegue escrever com as duas mãos? Com 
qual das mãos você realiza melhor o que lhe é solicitado? 

Proponha desafios, – por exemplo: mostre com a mão direita 
a quantidade de irmãos que você tem; dê tchau com a mão es-
querda; coloque a mão esquerda na cabeça. A uma criança que 
esteja sentada à esquerda da porta de entrada da sala, peça 
que siga à direita, em direção à porta. Ou, seguindo em direção 
inversa, que volte para o lugar onde estava sentada. Sempre se 
posicione como as crianças (nunca de frente para elas), quando 
for demonstrar os conceitos de esquerda e direita.

Atividade complementar
Brincadeira “macaco disse” (domínio público)

Esta brincadeira já foi sugerida anteriormente, e é muito usada para trabalhar o esquema corporal. 
Sugerimos que seja realizada em um espaço fora da sala de aula. Aqui, entre outras ideias de movimento 
a serem sugeridas para realização das crianças, o foco principal será trabalhar a lateralidade.

As crianças devem ser organizadas em fila, uma ao lado da outra, todas de frente para quem estiver 
comandando a brincadeira – neste caso você, professor ou professora. Explique-lhes que devem realizar 
os movimentos sugeridos somente quando você disser: “Macaco disse”. Aqui você somente dará os 
comandos, não fará os gestos, por isso pode ficar de frente para observar as crianças.

Em seguida, você deve dizer uma frase de cada vez e esperar que as crianças realizem os movimen-
tos sugeridos, lembrando-lhes que somente depois que você disser “macaco disse” elas devem movi-
mentar. Sugerimos-lhe que dê alguns comandos sem dizer “macaco disse”, para verificar se as crianças 
estão atentas. Caso a criança realize o movimento sem o comando, fica uma rodada sem participar da 
brincadeira. 

Algumas sugestões de ordem: “Macaco disse para dar dois passos para a direita”; “Macaco disse 
para colocar a mão direita na cintura”; “Macaco disse para girar o corpo para a esquerda, dando uma 
volta”; “Macaco disse para olhar para o colega que está à sua esquerda”; entre outras ordens. 

Para realizar as atividades 9 e 10 propostas na página, explore as imagens com as crianças, lem-
brando-lhes sempre que as direções a serem observadas são em relação a elas, crianças, que estão de 
frente para a página do livro. Acompanhe a realização das atividades, orientando a turma sempre que 
necessário. 

Na atividade 11, as crianças vão completar uma sequência, obedecendo a um padrão. Explore a 
imagem ilustrada perguntando-lhes: quais foram as cores usadas na sequência? Como estão organiza-
das? Quantos quadros faltam para completar? Obedecendo à mesma ordem, qual é a próxima cor? Qual 
é a primeira cor na sequência? Qual é a próxima? Quantas cores fazem parte da sequência? Quantas 
vezes elas se repetem? Em seguida, oriente as crianças no preenchimento da sequência. 

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; (EI03ET01) Estabe-
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9. Pinte somente quem está indo para a esquerda.

10. Agora, pinte somente quem está indo para a direita.

11. Descubra o segredo e continue a colorir os quadros. 

ROSA
ROSA

ROSA

LARANJA

LARANJA

LARANJA

VERDE

VERDE

Página 106
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Orientações metodológicas 
Nesta seção “Aprendendo mais”, o tema a ser abordado é 

“escolas”. Converse com as crianças sobre a escola em que 
estudam, sobre outras escolas que conheçam e peça-lhes 
que falem das suas ideias e sentimentos em relação ao tema. 
Faça perguntas como: você gosta da sua escola? O que fa-
zemos na escola? Será que em todas as escolas acontecem 
as mesmas coisas? Por quê? O que você mais gosta de 
fazer na escola? Como você vem para a escola? Alguém traz 
você? Você mora perto ou longe da escola? Vem a pé ou 
de carro? Agora vamos falar da nossa sala de aula. Será que 
você a conhece bem? Saberia se movimentar dentro dela de 
olhos fechados? Vamos ver?

Inicialmente, organize as crianças em duplas para brin-
carem de robô. Use o espaço da própria sala de aula ou 
outro lugar escolhido com antecedência por você. Na sala 
de aula, as duplas podem ir do quadro até o fundo da sala e 
as carteiras ou mesinhas (os referenciais) podem servir de 
obstáculos. Uma criança caminha com os olhos vendados e 
a outra dá as ordens indicando o caminho. Neste momento, 

esteja atento(a) à movimentação das crianças, garantindo a segurança delas ao se movimentarem. Orien-
te-as a usar termos como: siga dois passos para a frente, vire à esquerda e siga três passos para a frente, 
volte dois passos para trás, vire à direita e siga dois passos para a frente, entre outros, de modo que se 
familiarizem com a linguagem a ser usada. Na volta até o quadro invertem-se os papéis.

Antes de realizar a atividade da página, oriente as crianças a percorrer com o dedo indicador den-
tro do caminho da escola, para depois traçarem o caminho com lápis de cor. Peça-lhes que desenhem 
muitas flores. Converse sobre as relações de proteção e carinho dos pais em relação aos filhos e os 
cuidados a serem tomados ao caminhar. Acompanhe as crianças na realização das atividades. Explore 
as imagens das carinhas que indicam os sentimentos delas em relação à escola do Caio, orientando-as 
na escolha. 

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; (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; e (EI03CG05) Coordenar suas 
habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
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3. Você gostou da escola onde Caio estuda? Marque X.

 

                     

APRENDENDO MAIS

ESCOLAS

1. Faça uma linha, com giz de cera, dentro do caminho e 
ajude Caio e seu pai a chegar até a escola. 

2. Desenhe muitas flores coloridas para enfeitar o caminho.
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VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
RESPOSTAS PESSOAIS. 

Página 107

lecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; (EI03CG02) Demonstrar 
controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, ati-
vidades 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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Orientações metodológicas 
Nas atividades desta página, serão abordados conheci-

mentos elementares sobre o mundo social a partir dos es-
paços escolares. É importante que as crianças conheçam os 
espaços de convivência da escola onde estudam. Portanto, 
aproveite o momento para explorar com elas os diferentes 
espaços, incentivando-as a descobrir a presença de figuras 
geométricas em objetos que compõem o ambiente. Explore, 
também, os conceitos espaciais de localização e direção já 
trabalhados.

Depois dessa atividade de reconhecimento da escola, 
realize a que se encontra proposta no livro. Leia as instru-
ções e dê tempo para que todos a realizem. Ao orientar as 
crianças na realização da atividade, explique que no desenho 
que elas vão fazer da escola onde estudam podem colocar 
o espaço de que mais gostam, a sala de aula, a entrada da 
escola, entre outras opções. Cada um escolhe como e o que 
vai desenhar. Auxilie as crianças na separação das cores de 
lápis que serão utilizadas para colorir o desenho e veja se 
compreenderam o que deve ser feito. Explore, também, os 

Orientações metodológicas 
Oriente a turma a abrir o livro nesta página e realize a ati-

vidade de forma conjunta. Leia as instruções e retome com 
as crianças o que foi discutido e explorado na atividade da 
página anterior, quando falaram da escola, e amplie a conver-
sa para os espaços de convivência como a cantina, o pátio 
de recreação, a biblioteca, entre outros. Neste momento, ao 
analisar as imagens, relacione os espaços de convivência e 
as ações ilustradas nas imagens com o que acontece no 
cotidiano escolar das crianças.

Incentive as crianças a falar, manifestando seus sentimen-
tos e opiniões sobre as atividades que realizam na escola e 
os espaços em que estas acontecem. Analise cada imagem 
individualmente: a brincadeira no pátio, a refeição na cantina, 
a ida à biblioteca e as atividades em sala. Faça perguntas 
como: o que fazem as crianças na sala de aula? Quantas 
crianças estão na sala? Quantas crianças estão dentro da 
cantina? E na biblioteca? O que fazem as crianças na canti-
na? E no pátio? De que as crianças estão brincando? Quan-
tas crianças estão fora da roda? Como as crianças estão 

organizadas na biblioteca? Por que estão organizadas assim? Depois, proponha que numerem as frases 
de acordo com os números correspondentes em cada uma das cenas.

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 (EI03ET01) Estabe-
lecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
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4. Observe as ilustrações de espaços que podem existir em 
uma escola. Troque ideias com a turma. 

5. Numere as frases, de acordo com as ilustrações.

  NA ESCOLA AS CRIANÇAS BRINCAM. 

  NA ESCOLA AS CRIANÇAS DESENHAM.

  NA ESCOLA AS CRIANÇAS LEEM. 

  NA ESCOLA AS CRIANÇAS LANCHAM. 
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NOME DA SUA ESCOLA

NOME DA SUA DIRETORA (OU DIRETOR)

NOME DA SUA PROFESSORA (OU PROFESSOR)

NÚMERO DE ALUNOS DA SUA SALA DE AULA  

QUANTAS MENINAS? 
 

QUANTOS MENINOS? 

6. Desenhe a sua escola.  

7. Complete, junto com a turma, a ficha sobre sua escola. 

RESPOSTA PESSOAL. 

RESPOSTAS COLETIVAS. ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES.
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Orientações metodológicas 
Ainda explorando o espaço escolar e suas vivências, as 

crianças vão desenhar o que mais gostam de fazer na escola. 
Este é um momento de elas se expressarem livremente, por-
tanto, devem trabalhar com mais autonomia, cabendo a você 
atendê-las quando solicitado(a) ou se perceber que estão 
com alguma dificuldade pontual. Diga-lhes que os desenhos 
serão expostos em sala. Incentive-as, portanto, a “caprichar“ 
nas cores, fazendo um bonito trabalho. 

A outra atividade proposta na página retoma as noções 
espaciais que vêm sendo trabalhadas. Posteriormente, as 
crianças devem registrar a quantidade dos objetos (brinque-
dos) encontrados na ilustração. Explore a imagem com a 
turma, retomando conceitos como “embaixo”, “em cima”, 
“ao lado” e “dentro”. Sugerimos que, ao localizar um dos 
brinquedos, a criança seja “desafiada” a informar em que 
posição ele se encontra. Por exemplo: avião – em cima da 
bancada; bola – ao lado da cadeira laranja; e assim sucessi-
vamente. 

Atividade complementar

Sugerimos que você realize com a turma uma atividade de caça ao tesouro com as pistas baseadas 
nos conceitos trabalhados. Como nessa faixa etária as crianças ainda estão aprendendo a ler e escrever, 
você pode fazer desenhos simples que representem esses conceitos.

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; (EI03ET01) Estabele-
cer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

sentimentos que elas nutrem em relação à escola, aos colegas, às professoras, a outras pessoas que ali 
trabalham e mesmo ao espaço da sala de aula. 

Para realizar a atividade 7, você deve registar na lousa o nome da escola, o nome da diretora ou 
diretor e o seu nome (professora ou professor), usando o tipo de letra que melhor atenda às crianças 
neste momento do processo de aprendizagem. A seguir, registre o número total de crianças, meninos e 
meninas – faça a contagem oral junto com elas. Salientamos aqui a importância de acompanhar esses 
registros, na medida em que as crianças ainda estão no processo inicial desse tipo de escrita.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 
no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03TS02) Ex-
pressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 
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8. Desenhe, em folha separada, o que você mais gosta de 
fazer na escola. Mostre o desenho para a turma e explique 
o que você ilustrou.

9. Durante a brincadeira, as crianças perderam alguns 
brinquedos. Ajude-as a encontrá-los.

  Pinte uma bolinha para cada brinquedo encontrado.

  Pinte o número  com giz de cera vermelho.
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RESPOSTA PESSOAL. 

VERMELHO 
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Orientações metodológicas
Sentimentos como solidariedade, companheirismo e leal-

dade devem ser trabalhados com as crianças associados a 
respeito, cooperação e participação em diferentes situações, 
tendo como referência a formação humana dos nossos pe-
quenos. 

Troquem ideias sobre as cenas e o que elas representam. 
Peça às crianças que falem de situações em que acreditam 
ter agido com companheirismo, respeito, cooperação para 
com amigos e colegas. Verifique se elas compreendem que 
ser companheiro é proteger o outro, ajudar quando alguém 
precisa e, antes de tudo, é ser amigo, é querer bem ao outro. 
Peça que deem mais exemplos de quando agem com com-
panheirismo.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, perceben-
do que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessida-
des 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; (EI03EO06) Manifestar interesse 
e respeito por diferentes culturas e modos de vida; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, de-
senvolvendo atitudes de participação e cooperação; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

NÚMEROS DE 0 A 10
Orientações metodológicas
Levante o conhecimento prévio das crianças e verifique o 

que elas já sabem sobre os números de 0 a 10. Aproveite 
para verificar também o conhecimento já construído em re-
lação aos números maiores que 10. Isso pode determinar o 
tempo que você vai destinar ao ensino desse conteúdo.

As atividades a seguir mostram situações em que podem 
ser vistos números e ilustrações. Oportunize a identificação 
dos números nos diferentes contextos em que se encontram 
na atividade e nas situações do dia a dia. Explore a contagem 
oral em brincadeiras e outras situações nas quais os núme-
ros se façam necessários. Nesta página, na atividade 1, as 
crianças vão registrar com desenhos e estabelecer a relação 
entre a quantidade e número correspondente de anos que 
cada uma tem. Na atividade 3, algumas medidas de tempo 
(dia, ano e hora) serão abordadas. Chame a atenção das 
crianças para essa função dos números.

Neste momento, gostaríamos de chamar novamente 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 
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10. Pinte as letras da palavra. 

C O M PA N H E I R I S M O
ONDE ESTÁ O COMPANHEIRISMO?

11. As cenas a seguir mostram atitudes de companheirismo 
com os colegas de escola. Abaixo, faça dois desenhos que 
também representem você agindo com companheirismo 
com outros alunos da escola.
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RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE 
A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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NÚMEROS DE 0 A 10
1. Desenhe, ao lado do bolo, a quantidade de velinhas que 

representa quantos anos você tem.

2. Agora, circule, na sequência numérica, o número que 
representa a quantidade de velas e a sua idade.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

3. Veja como os números estão presentes na nossa vida.

  Que dia é hoje? ___________________

  Quantas crianças há em sua turma? ___________________

  Em que ano estamos? ___________________

  A que horas você almoça? ___________________

4. Responda às perguntas acima usando números.
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RESPOSTA PESSOAL. 

RESPOSTA PESSOAL. 

RESPOSTAS COLETIVAS. 
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é representado pelo numeral 10 e formado pelos algarismos 1 e 0. Com as crianças, no livro, vamos 
trabalhar com números, pois estarão sempre associados às quantidades que representam.

Reforçamos, aqui, o que temos dito ao longo das nossas orientações. Ao realizar as atividades pro-
postas, 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, ora individuais, com orientações coleti-
vas repassadas anteriormente. Sempre que possível e pertinente, promova jogos e brincadeiras, dentro 
e fora da sala de aula. Esteja sempre atento(a) ao desempenho e evolução cognitiva de cada criança 
individualmente e ao grupo como um todo.

Atenção! As atividades do livro do aluno devem ser realizadas somente depois das atividades prepa-
ratórias sugeridas nas orientações metodológicas.

No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para 
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor número 7, que acompanha esta coleção.

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 vivên-
cias, 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; e  
(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com 
crianças e adultos. 

Orientações metodológicas
Converse com as crianças sobre a atividade que vão rea-

lizar a partir de uma cantiga e brincadeira que provavelmen-
te já conhecem: “Passa, passa, gavião”. Enquanto cantam e 
brincam, peça-lhes que contem a quantidade de crianças na 
sala. Explore com os alunos a sequência numérica apresen-
tada. Explore a imagem das crianças brincando, propondo 
que brinquem como as crianças da ilustração. Nesta ativi-
dade também cabe trabalhar com as rimas e as palavras da 
cantiga, apresentando à turma a escrita em palavras dos no-
mes dos números, promovendo a interdisciplinaridade com 
a área da literacia.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades 

manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; (EI03ET07) 
Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência; e (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos.
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5. Cante e conte quantas crianças existem na turma.

 Enquanto brincam, todos contam quantas crianças há na 
turma.

PASSA, PASSA, GAVIÃO

PASSA, PASSA, GAVIÃO, 
SERÁ ELE OU NÃO?
PASSA, PASSA, GAVIÃO, 
SERÁ ELE OU NÃO?

PASSA UM,
PASSA DOIS,
PASSA TRÊS,
PASSA QUATRO,
PASSA CINCO,
PASSA SEIS,
PASSA SETE, 
PASSA OITO,
PASSA NOVE, 
PASSA DEZ. 

DOMÍNIO PÚBLICO

 Brinque também de “Passa, passa, gavião”.
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Para saber mais 

1. Começaremos a trabalhar com os algarismos (0 a 9) de forma estruturada e com os números 
até 10. Muitas vezes as crianças sabem contar até 10 ou mais, mas não compreendem o “conceito de 
número”, ou seja, precisam entender que um algarismo traz consigo a ideia de quantidade. Por exemplo: 
o número 9, além de representar nove unidades, contém os números de 1 a 8 dentro dele na sequência 
numérica. Para aprofundar seus conhecimentos, acesse: <http://proletramentomatematicapocosdecal-
das.blogspot.com/p/o-conceito-de-numero.html>. Acesso em: 15 mar. 2020.

2. No decorrer dos capítulos de numeracia, realizamos atividades para abordar o tratamento de infor-
mações 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 as crianças perceberem que as informações podem ser organizadas, 
facilitando a contagem e comparação de quantidades, e não trabalhar com gráficos como gênero textual.

Orientações metodológicas
Esta atividade requer habilidade de contagem (correspon-

dência um a um). Para aprender a contar, é preciso conhecer 
a sequência numérica. Explore a organização das crianças 
na gravura. Veja se os alunos percebem que as crianças da 
gravura foram organizadas em ordem crescente, como re-
presentação da sequência numérica da brincadeira da pá-
gina anterior. Leia o enunciado com os alunos e espere que 
registrem os tracinhos correspondentes em cada linha, todos 
ao mesmo tempo. Assegure-se de que compreendam o que 
estão fazendo. Antes, porém, sugerimos que realize a ativi-
dade complementar a seguir.

Atividade complementar
Leve as crianças ao pátio ou outra área aberta da escola 

para brincar. Nessa brincadeira, você vai explorar a sequên-
cia numérica, identificar o antes, o depois e o entre em uma 
sequência. No local escolhido, devem ser feitos círculos no 
chão com giz, lã ou barbante colorido (círculos azuis de um 
lado e círculos vermelhos de outro, por exemplo). 

A turma deve ser dividida em dois grupos, portanto, faça duas fileiras de círculos. O número de 
círculos deve ser o mesmo que a quantidade de alunos, para que todos fiquem sentados no momento 
correspondente da brincadeira. Cada criança receberá um crachá com os números entre 0 e 10, por 
exemplo, caso a turma tenha 20 alunos.

A turma deverá movimentar-se ao som de uma música ou cantiga de roda. De repente, quando a 
música parar, as crianças devem rapidamente se assentar dentro dos círculos, em ordem crescente dos 
números. Cada equipe deve se organizar. Vence o jogo o grupo cujos integrantes conseguirem se orga-
nizar nos círculos primeiros. Elabore coletivamente as regras de como brincar em um cartaz (sendo você 
o escriba) e afixe-o na sala de aula para consulta.

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; (EI03EF05) Recontar histórias 
ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba, e (EI03ET07) Relacionar 
números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.

114

 Para cada criança que já passou, faça um I no quadro. 
Eu já comecei. 

 Passa um

 Passa dois

 Passa cinco

 Passa oito

 Passa três

 Passa seis

 Passa quatro

 Passa sete

Passa dez

Passa nove

I
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Orientações metodológicas
A atividade proposta nesta página, montagem de um 

quebra-cabeça, é indicada para trabalhar o desenvolvimento 
do raciocínio das crianças. Oriente-as no recorte das peças. 
Proponha-lhes que, antes de colarem a figura, montem-na 
sobre a mesa e confiram se as peças estão posicionadas 
corretamente. Peça-lhes que comparem as montagens fei-
tas, verificando se todos dispuseram as peças nas mesmas 
posições. Verifique o trabalho das crianças, individualmente, 
sugerindo possíveis correções antes da colagem. 

Depois da montagem do quebra-cabeça, explore a cena 
com a turma. Converse sobre o ambiente apresentado. Os 
elementos naturais como animais e plantas presentes de-
vem ser descritos, caracterizados. Aproveite para discutir as 
questões ambientes com a turma.

No Material Digital do Professor, você encontra cartões 
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvol-
ver este conteúdo. Acesse!

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de par-
ticipação e cooperação; e (EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades.

Orientações metodológicas
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, elas 
usem diversos materiais de manipulação (como tampinhas e 
palitos de picolé) a fim de associar o número à quantidade 
representada e, assim, desenvolver a compreensão dos nú-
meros como símbolos que representam quantidades. Nesse 
sentido, proponha às crianças que, antes de realizarem as 
atividades de associar os números às quantidades represen-
tadas com gravuras, representem-nas com materiais de ma-
nipulação. 

É importante estar atento ao reconhecimento do número 
como registro gráfico e à ideia de quantidade reconhecida na 
relação com os objetos. Por isso é importante também veri-
ficar 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 obser-
vado, mas na lógica da situação analisada.) Isso acontecen-

do, 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 coisas na situação 
apresentada.
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VAMOS BRINCAR?

1. Recorte do encarte 1 as peças do quebra-cabeça, monte a 
cena e cole-a aqui.

2. Descreva para sua turma o que você vê na cena.

3. Observe os elementos da cena e marque a resposta correta.

 A cena mostra um ambiente

   DA CIDADE.    DA NATUREZA. 

 A cor predominante da imagem é o verde.  SIM  NÃO

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS 
DAS CRIANÇAS.

RESPOSTA PESSOAL. 

X 

X 
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0 ZERO
1. Pinte o número 0 com lápis de cor e, depois, a palavra zero 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 0, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 0 nos quadrinhos.

00
   

3. As crianças ainda não guardaram todos os lápis na latinha. 
Encontre a latinha com 0 lápis e circule-a.
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Após as atividades de manipulação em que as crianças reconheçam o 0 como um símbolo numérico 
que indica ausência de quantidade, oriente-as conforme o seguinte passo a passo: 1. Apresente o alga-
rismo e o nome ZERO. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a palavra de acordo com a cor que dese-
jarem. 3. Peça-lhes que escrevam o algarismo 0 nos quadrinhos indicados (observe se estão fazendo o 
traçado do algarismo corretamente). Por fim, explore a cena do final da página com as crianças até que 
identifiquem, entre as latinhas, aquela com 0 lápis, ou seja, com ausência de quantidade. 

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 mais informações, acesse: <https://super.abril.com.br/ciencia/a-importan-
cia-do-numero-zero/>. Acesso em: 15 mar. 2020.

Atividade complementar
Se possível, exiba este vídeo para as crianças. Ao exibi-lo, chame a atenção delas para o fato de a onça 

ter perdido as pintas, relacionando essa ausência ao 0. Ao longo do vídeo, a onça descobre como perdeu 
as pintas: quando fugia de um caçador. Depois de buscar ajuda de outros bichos da floresta, ela vai re-
cuperando as pintas por meio de doações feitas por outros bichos pintados. O vídeo servirá para que as 
crianças associem o 0 à ausência de quantidade e as pintas que ela vai ganhando, a outras quantidades. 

“Quem pegou minhas pintas?” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y-1Kp6q3JbA>. 
Acesso em: 26 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; e (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações. 

Orientações metodológicas
Entre as páginas 117 e 130, as atividades sugeridas fa-

zem uma revisão dos números de 1 a 10. Nelas se explora 
a escrita do número, observando seu traçado, e a escrita 
por extenso. As crianças também identificarão a quantida-
de correspondente ao número em destaque, reconhecendo
-a independentemente da disposição das figuras ilustradas. 
Ao longo do desenvolvimento do conteúdo, sob o título de 
“Atividade complementar”, serão propostas atividades como 
cantigas, jogos, vídeos, conteúdos na internet, confecção de 
cartazes, brincadeiras que exploram os números de forma 
lúdica e desafiadora. 

Após as atividades de manipulação para que as crianças 
reconheçam o 1 como símbolo numérico que indica deter-
minada quantidade, oriente-as nas atividades subsequentes. 
Para tanto, siga o passo a passo: 1. Apresente o algarismo e 
o nome UM. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a pala-
vra com a cor que desejarem. 3. Peça-lhes que escrevam o 
algarismo 1 nos quadrinhos indicados (observe se fazem o 
traçado do algarismo corretamente).
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1 UM
1. Pinte o número 1 com lápis de cor e, depois, a palavra um 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 1, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 1 nos quadrinhos.

11    

3. Observe a cena. Pinte 1 balão de vermelho. Pinte os outros 
balões da cor que quiser.
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Explore a imagem do final da página. Quantos balões há na cena? Quantos balões serão coloridos 
na cor vermelha? Quantos balões serão coloridos de outras cores? Na sequência natural dos números, 
qual número vem logo depois do um? Ao final, verifique se todos concluíram as atividades propostas. 

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
Após as atividades de manipulação para que as crianças 

reconheçam o 2 como símbolo numérico que indica deter-
minada quantidade, oriente-as nas atividades subsequentes. 
Para tanto, siga o passo a passo: 1. Apresente o algarismo e 
o nome DOIS. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a pala-
vra como desejarem. 3. Peça-lhes que escrevam o algarismo 
2 nos quadrinhos indicados. 

Estimule as crianças a escolher a cor com a qual mais se 
identificam para colorir os números até 10 e a escrita em pa-
lavras. Oriente-as a colorir dentro do contorno, para aprimora-
rem a coordenação de suas habilidades manuais. Acompanhe 
a realização do traçado dos números pelas crianças e veja se 
elas observam o sentido das setas. Se necessário, peça-lhes 
que façam o traçado de cada número no ar e no papel com o 
dedo indicador. A seguir, que façam o traçado sobre o número, 
observando a maneira como você os escreve na lousa, antes 
do registro nos quadrinhos correspondentes.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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 capaci-
dades, 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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2 DOIS
1. Pinte o número 2 com lápis de cor e, depois, a palavra dois 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 2, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 2 nos quadrinhos.

2
   

2
3. Encontre os grupos com 2 figuras e faça um colorido nelas.
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Orientações metodológicas
Nesta página, retomamos o número 3. As crianças devem 

identificar a quantidade correspondente ao número em des-
taque, reconhecendo-a, independentemente da disposição 
das figuras ilustradas. 

Após as atividades de manipulação para que as crianças 
reconheçam o 3 como símbolo numérico que indica deter-
minada quantidade, oriente-as conforme o seguinte passo 
a passo: 1. Apresente o algarismo e o nome TRÊS. 2. Pe-
ça-lhes que pintem o algarismo e a palavra com a cor que 
desejarem. 3. Peça-lhes que escrevam o algarismo 3 nos 
quadrinhos indicados (observe se fazem o traçado do alga-
rismo corretamente).

Explore a imagem do final da página. Pergunte o que fa-
zem as crianças ilustradas. Quantas crianças há na cena? 
Qual é a quantidade de meninas? E de meninos? Meninos e 
meninas estão brincando juntos? Qual ou quais são as brin-
cadeiras? E você? Gosta de jogar bola? Como as meninas 
estão brincando? 

Atividade complementar

Incentive as crianças a investigar o uso dos números nos diversos contextos que, para além da escola, 
fazem parte da vida delas. Dessa forma, o contato com os números na escola se tornará muito mais rico 
e contextualizado. Peça-lhes que pesquisem, em jornais e revistas, as diferentes aplicações dos números 
no dia a dia. Monte com elas um mural com as figuras que apresentarem.

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 capaci-
dades, 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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3 TRÊS
1. Pinte o número 3 com lápis de cor e, depois, a palavra três 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 3, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 3 nos quadrinhos.

3
   

3
3. Criança gosta de brincar.

  Quantas crianças aparecem na cena? Conte e escreva.
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Orientações metodológicas
Antes de realizar as atividades, explore a sugestão a se-

guir, que retoma o 4. Sugerimos que você realize esta brin-
cadeira com as crianças, de preferência, no pátio da escola. 
Assista ao vídeo a seguir previamente (durante a brincadeira 
ele é desnecessário). 

“NÚMEROS: BRINCADEIRA FÁCIL E DIVERTIDA.” Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QcrZbWyG-
sIE>. Acesso em: 27 ago. 2020.

Após as atividades de manipulação para que as crianças 
reconheçam o 4 como símbolo numérico que indica determi-
nada quantidade, oriente-as na atividade subsequente. Para 
tanto, siga o passo a passo: 1. Apresente o algarismo e o 
nome QUATRO. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a pa-
lavra de acordo com a cor indicada ou por elas escolhida. 3. 
Peça-lhes que escrevam o algarismo 4 nos quadrinhos indi-
cados (observe se fazem o traçado do algarismo corretamen-
te). Na atividade 3 desta página, as crianças devem fazer a 
contagem dos objetos ilustrados em cada linha e, em seguida, 
colorir o número correspondente à contagem realizada.

Estimule as crianças a escolher a cor com a qual mais se identificam para colorir o número 4 e a 
escrita em palavras. Oriente-as a colorir dentro do contorno, para aprimorarem a coordenação de suas 
habilidades manuais. Se necessário, peça-lhes que façam o traçado de cada número no ar e no papel 
com o dedo indicador. A seguir, que passem o dedo sobre o número da página, observando a maneira 
como você os escreve na lousa, antes do registro nos quadrinhos correspondentes.

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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no aten-
dimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03CG02) Demonstrar 
controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, ativi-
dades artísticas, entre outras possibilidades.

120

4 QUATRO
1. Pinte o número 4 com lápis de cor e, depois, a palavra 

quatro ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 4, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 4 nos quadrinhos.

4
   

4
3. Pinte o quadrinho com o número que indica quantos 

brinquedos há em cada grupo.
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Orientações metodológicas
Após as atividades de manipulação com materiais como 

tampinhas e palitos de picolé (por exemplo), para que reco-
nheçam o 5 como símbolo numérico que indica a quantidade 
cinco, realize as atividades com as crianças. Oriente-as pelo 
seguinte passo a passo: 1. Apresente o algarismo e o nome 
CINCO. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a palavra de 
acordo com a cor escolhida. 3. Peça-lhes que escrevam o 
algarismo 5 nos quadrinhos indicados. 

Reforçando o que já foi dito anteriormente, oriente-as a 
colorir dentro do contorno, para aprimorarem a coordenação 
de suas habilidades manuais. Se necessário, peça-lhes que 
façam o traçado de cada número no ar e no papel com o 
dedo indicador. A seguir, que passem o dedo sobre o núme-
ro da página, observando a maneira como você os escreve 
na lousa, antes do registro nos quadrinhos correspondentes.

Na atividade 3, retome com as crianças os conceitos de 
“antes” e “depois”, orientando-as na realização do que foi 
solicitado. Aqui você pode organizar uma fila de tampinhas 
de seis cores diferentes, em sequência, e fazer algumas per-

guntas que permitam às crianças rever os conceitos. Por exemplo: qual é a cor da tampinha que está 
antes da tampinha azul? E a cor da tampinha que está depois da azul? A tampinha verde está antes ou 
depois da tampinha amarela? (Aqui usamos cores aleatórias apenas para exemplificar.)

Ao explorar a imagem dos balões, relacione-a com a existência do ar na seção “Aprendendo mais”. Neste 
caso, faça perguntas como: você gosta de brincar com balões? O que faz o balão ficar cheio? E se você desa-
marrar o balão, o que acontece com ele? Se possível, pegue um balão vazio e encha-o soprando ou usando 
uma bomba própria para isso. Converse com as crianças sobre o que aconteceu, fazendo perguntas como: 
como estava o balão? O que fez com que ele ficasse grande? O que pode ser feito para que fique pequeno 
novamente? Professor(a), tome cuidado com o manuseio dos balões. Não permita que as crianças tentem 
enchê-los soprando-os, pois podem fazer o movimento contrário e acabar engolindo-o, o que pode ser muito 
perigoso. Recolha as partes menores dos balões que porventura estourarem no momento da atividade.

Após as atividades propostas, oriente as crianças na resolução da atividade do livro.

Atividade complementar
Antes de realizar as atividades do livro, explore a sugestão a seguir, que pode, neste momento, subs-

tituir as atividades de manipulação ou complementá-las. Trata-se de versos infantis com rimas, que, como 
as parlendas, são criados para as mais diferentes finalidades, entre as quais divertir, acalmar, ajudar a 
decorar números e palavras. No vídeo, a partir de uma canção e usando modulações de voz e movimen-
tos com os braços, as crianças reconhecem os números de 1 a 5 – lembrando, professor ou professora, 
que a numeração pode ser ampliada a seu critério. 

“AI QUE ÁGUA BOA - COM GESTOS E NÚMEROS (1 AO 5).” Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=RhFQRmWQ9Bo>. Acesso em: 27 ago. 2020. 

Oriente as crianças a colorir dentro do contorno, para aprimorarem a coordenação de suas habilidades ma-
nuais. Se necessário, peça-lhes que façam o traçado de cada número no ar e no papel com o dedo indicador.

Ao realizar estas atividades você trabalha objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC 
como: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações; (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
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5 CINCO
1. Pinte o número 5 com lápis de cor e, depois, a palavra 

cinco ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 5, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 5 nos quadrinhos.

5
   

5
3. Escreva o número que vem antes e o número que vem 

depois e desenhe a quantidade de balões em cada grupo.

                5
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Orientações metodológicas
As atividades desta página dão continuidade às ativida-

des anteriores sobre a existência do ar. Se você trabalhou 
com a turma a atividade sugerida anteriormente, de encher 
os balões, provavelmente as crianças já têm informações que 
as ajudam nas respostas. Outra atividade que podem realizar 
é a de brincar com bolas de sabão. Ao brincarem, converse 
com a turma sobre o que temos de fazer para formar as bo-
las de sabão e o que é necessário para realizar a brincadeira. 

Converse com as crianças sobre a presença do vento: 
como o sentimos e como podemos observar sua existência. 
Além da brincadeira de bolas de sabão, converse, ainda, so-
bre a brincadeira de empinar pipas, relacionando-a também 
à presença do vento. Após a realização de pelo menos uma 
das brincadeiras sugeridas, oriente as crianças a realizar as 
atividades da página. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança 
em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limi-

tações; (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; e (EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 
sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

Orientações metodológicas
Após as atividades de manipulação com materiais como 

tampinhas e palitos de picolé (por exemplo), para que reco-
nheçam o 6 como símbolo numérico que indica determinada 
quantidade, realize as atividades com as crianças. Oriente-as 
pelo seguinte passo a passo: 1. Apresente o algarismo 6 e o 
nome SEIS. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a palavra 
de acordo com a cor de sua preferência. 3. Peça-lhes que es-
crevam o algarismo 6 nos quadrinhos indicados. Oriente-as 
a colorir dentro do contorno, para aprimorarem a coordena-
ção de suas habilidades manuais. Se necessário, solicite-lhes 
ainda que façam o traçado de cada número no ar e no papel 
com o dedo indicador.

Na atividade 3, antes de completar a quantidade dos 
gatinhos, converse com as crianças e explore a imagem. Se 
necessário, use o material de manipulação para representar 
quantos há e quantos faltam em cada uma das ilustrações. 
Faça perguntas como: há quantos gatinhos no primeiro qua-
dro? Quantos gatinhos você deve representar? Quantos ga-
tinhos faltam para completar a quantidade seis? Há quantos 
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APRENDENDO MAIS

O AR
1. Observe as ilustrações e conte o que está acontecendo em 

cada cena.

 Que elemento do ambiente movimenta as folhas das 
árvores e permite à criança respirar e encher o balão?

 A ÁGUA.           O SOL.           O AR.

2. Observe a tela a seguir e conte para a turma o que o pintor 
representou.

3. Explique para a turma como o menino faz bolas de sabão.

4. Brinquem vocês também de fazer bolas de sabão.

G
er

al
do

 F
er

na
nd

es

D
om

ín
io

 P
úb

lic
o

AS BOLAS DE SABÃO,  
DE ÉDOUARD MANET, FRANÇA (1867).  

ÓLEO SOBRE TELA, 100,5 x 81,4 CM.  
MUSEU CALOUSTE GULBENKIAN, 

LISBOA, PORTUGAL.

RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A COERÊNCIA 
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

SUGESTÃO DE REPOSTA: ELE USA UMA TIGELA COM ÁGUA 
E SABÃO E UM CANUDO.

X 
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6 SEIS
1. Pinte o número 6 com lápis de cor e, depois, a palavra seis 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 6, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 6 nos quadrinhos.

6
   

6
3. Desenhe os gatinhos que faltam em cada quadro para 

completar o total 6.
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gatinhos no segundo quadro? O segundo quadro tem mais ou menos gatinhos que o primeiro? Você 
vai ter que desenhar mais ou menos gatinhos? Quantos? Ao final da conversa, oriente e acompanhe as 
crianças no preenchimento dos quadros, completando a quantidade 6. 

Atividade complementar
“DINÂMICA MATEMÁTICA PARA TRABALHAR QUANTIDADE x NÚMEROS COM AS CRIANÇAS.” Dis-

ponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=csJptfRTjqU>. Acesso em: 27 ago. 2020. 

O vídeo apresenta uma atividade com números de 1 a 10 que lhe permite, além de trabalhar com 
a contagem, explorar ideias de adição e subtração, inclusive a multiplicação, identificando mais de um 
grupo com a mesma quantidade de elementos. É uma brincadeira fácil de realizar e rica sob o ponto de 
vista pedagógico. 

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 capaci-
dades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais 
no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 

Orientações metodológicas 
Antes de realizar as atividades, explore as sugestões a 

seguir. Pergunte às crianças que cantigas de roda elas sabem 
cantar e que características tem esse gênero textual. Cante 
com os alunos e/ou deixe que assistam aos vídeos sugeri-
dos. Deixe que criem livremente os movimentos ao cantar. 
Proponha que mostrem nos dedinhos a quantidade de indio-
zinhos no bote.

“Indiozinhos - Bob Zoom - Vídeo Infantil Musical Oficial.” 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vOQv-
ZKGo8m0>. Acesso em: 27 fev. 2020.

“Galinha Pintadinha: Episódio 3 | Os Indiozinhos.” Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tHMWHviO-
4Qw>. Acesso em: 27 fev. 2020.

Após a exibição do vídeo e/ou as atividades de manipu-
lação com materiais como tampinhas e palitos de picolé (por 
exemplo), para que reconheçam o 7 como símbolo numéri-
co que indica determinada quantidade, realize as atividades 
com as crianças. Oriente-as conforme o seguinte passo a 
passo: 1. Apresente o algarismo 7 e o nome SETE. 2. Pe-

ça-lhes que pintem o algarismo e a palavra de acordo com a cor de sua preferência. 3. Peça-lhes que 
escrevam o algarismo 7 nos quadrinhos indicados. Oriente-as a colorir dentro do contorno, para apri-
morarem a coordenação de suas habilidades manuais. Se necessário, peça-lhes que façam o traçado de 
cada número no ar e no papel com o dedo indicador.

Na atividade 3, as crianças devem fazer a correspondência um a um nos conjuntos ilustrados, a fim 
de encontrar aqueles que têm sete elementos. Sugerimos que você explore as imagens. Pergunte, sobre 
cada uma delas, se há sete, mais que sete ou menos que sete. Quantos a mais que sete? Qual dos con-
juntos tem exatamente sete? A partir daí, oriente e acompanhe o preenchimento da página, atendendo 
individualmente as crianças que necessitarem ou solicitarem ajuda.
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7 SETE
1. Pinte o número 7 com lápis de cor e, depois, a palavra sete 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 7, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 7 nos quadrinhos.

7
   

7
3. Encontre os grupos com 7 figuras e faça um colorido nelas.

D
aw

id
so

n 
Fr

an
ça

7 77 7 

ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES.
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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; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a 
seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03CG01) Criar com o corpo formas diver-
sificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto 
em brincadeiras, dança, teatro, música.

Orientações metodológicas 
Antes da proposta da página, realize atividades envolven-

do a organização das informações em gráficos. Peça às crian-
ças que tragam para sala de aula caixas de fósforo pequenas 
e vazias. Escrevam o nome de cada criança em uma caixa e 
façam pilhas de caixas, observando determinadas caracterís-
ticas (por exemplo: meninos e meninas; olhos claros e olhos 
escuros). A seguir, peça que representem a quantidade de 
cada figura ilustrada no gráfico desta página com caixinhas 
de fósforo, antes de colorirem os quadrinhos.
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Após a organização das caixinhas e a representação das quantidades nas colunas, oriente as crianças 
a resolver as atividades 5 e 6. Para isso, retome com a turma a ordem crescente e decrescente dos 
números, mostrando-lhes que uma se organiza do menor para o maior e a outra, do maior para o menor. 
Proponha que se organizem em fila, da criança menor para a criança maior, e depois inverta a ordem. 
Você pode fazer crachás com os números de 1 a 10, e cada criança usa um crachá.

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 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 
a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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4. Pinte os quadrinhos de acordo com os números.

5. Escreva os números do menor para o maior.

          

6. Agora, escreva os números do maior para o menor. 

          

0

7

3
6 7

4
1

2
5

0
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Orientações metodológicas 
Retome a canção dos indiozinhos, realizando a atividade 

sugerida aqui. Escreva em um cartaz a cantiga e explore os 
números de 1 a 10, promovendo interdisciplinaridade com 
a área de literacia. Os alunos ditam e você faz o papel de 
escriba – assim eles acompanham a direção da escrita, o 
desenho das letras, os espaços entre as palavras. Monte um 
mural com a turma, ilustrando a cantiga trabalhada. Planeje 
coletivamente a produção do cartaz. Selecione os materiais 
necessários e distribua as tarefas entre os alunos. Reserve o 
cartaz, pois você poderá usá-lo ao explorar a cantiga Indio-
zinhos, no capítulo 2 de literacia, ao apresentar aos alunos 
a letra K de Kaolin.

Veja um exemplo de cartaz.

    

 

Li
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a

INDIOZINHOS

UM, DOIS, TRÊS INDIOZINHOS
QUATRO, CINCO, SEIS INDIOZINHOS
SETE, OITO, NOVE INDIOZINHOS
DEZ NUM PEQUENO BOTE

IAM NAVEGANDO PELO RIO ABAIXO
QUANDO UM JACARÉ SE APROXIMOU
E O PEQUENO BOTE DOS INDIOZINHOS
QUASE, QUASE VIROU.

  DOMÍNIO PÚBLICO

Após o mural ficar pronto, faça perguntas como: qual é o total de indiozinhos? Qual é o primeiro 
indiozinho que entrou no bote? Qual indiozinho entrou depois do quinto indiozinho? Qual indiozinho 
está antes do sétimo indiozinho? Vamos falar a ordem dos indiozinhos a partir do primeiro? Qual é a 
sua opinião sobre o trabalho realizado? Ficou bom? Poderia ter ficado melhor? Oriente os alunos na 
realização das atividades desta página.

Após a atividade de confecção do cartaz com a participação das crianças, apresente o 8 como símbolo nu-
mérico que indica determinada quantidade. Realize as atividades com a turma. Oriente as crianças conforme 
o seguinte passo a passo: 1. Apresente o algarismo 8 e o nome OITO. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e 
a palavra de acordo com a cor de sua preferência. 3. Peça-lhes que escrevam o algarismo 8 nos quadrinhos 
indicados. Oriente-as a colorir dentro do contorno, para aprimorarem a coordenação de suas habilidades 
manuais. Se necessário, peça-lhes que façam o traçado do número no ar e no papel com o dedo indicador.
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8 OITO
1. Pinte o número 8 com lápis de cor e, depois, a palavra oito 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 8, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 8 nos quadrinhos.

8
   

8
3. Desenhe as frutas que faltam em cada quadro para 

completar o total 8.
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Orientações metodológicas 
Converse com as crianças e faça um levantamento sobre 

a fruta preferida de cada uma, entre as ilustradas. Consulte o 
glossário com os alunos e leia para a turma o significado da 
palavra “preferida”, aplicando-o a outros contextos. Antes de 
realizar o preenchimento dos dados com as crianças, anote 
os nomes das frutas ilustradas na lousa e proponha o seguin-
te: cada criança vai até a lousa, fala sua fruta preferida para 
os colegas e depois faz um tracinho na frente do nome da 
fruta que escolheu. Depois que todas as crianças marcarem 
suas frutas, conte junto com elas os tracinhos corresponden-
tes a cada fruta e registre em frente o respectivo número. 

Agora, as crianças devem preencher as colunas do gráfico 
sob a seguinte orientação coletiva: quantas crianças esco-
lheram maçã? Quantos quadrinhos vamos colorir na coluna 
da maçã? E agora, que número vamos registrar no alto da 
coluna da maçã? Espere que todos completem a coluna. A 
seguir, proceda da mesma forma para preencher as colunas 
da laranja, uva, abacaxi e banana. 

Depois de todas as colunas preenchidas, analise os resul-
tados com a turma, fazendo perguntas como: quantas crianças escolheram a maçã? E a laranja? Entre 
essas duas frutas, qual é a preferida da turma? E a uva: quantas crianças preferem a uva? Ela perde ou 
ganha da maçã e da laranja, na preferência da turma? Agora vamos comparar o abacaxi com as outras 
frutas. Quantas crianças escolheram abacaxi? 

Agora, vamos ver qual é mesmo a fruta mais escolhida. Entre as cinco frutas, qual foi a mais escolhi-
da? Como você pensou para responder? Espera-se que respondam que escolheram a coluna com mais 
quadradinhos coloridos ou a que tem o maior número. Agora, vamos registrar o nome da fruta preferida 
da nossa turma. Antes de encerrar a atividade, seria interessante chamar a atenção das crianças para o 
valor nutricional das frutas e a importância de ingeri-las. 

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 

127

4. Qual a fruta preferida da turma? 

5. Pinte um quadrinho para a fruta preferida de cada colega de 
turma.   

6. Escreva, nos círculos, o número de crianças que preferem 
cada fruta. 

7. Escreva o nome da fruta preferida da turma.
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FRUTAS PREFERIDAS DA TURMA

Turma da Pré-escola

RESPOSTAS 
COLETIVAS.

Página 127

Na atividade 3, sugerimos que você explore cada uma das imagens. Pergunte se nelas há oito, mais 
que oito ou menos que oito laranjas ou maçãs. Há quantas laranjas? Quantas laranjas faltam para com-
pletar oito? Há quantas maçãs? Quantas maçãs faltam para completar oito maçãs? A partir daí, oriente 
e acompanhe o preenchimento da página, atendendo individualmente as crianças que necessitarem ou 
solicitarem ajuda.

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 capacida-
des, reconhecendo suas conquistas e limitações; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03EF05) Recontar 
histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba.
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Orientações metodológicas 
Antes de realizar as atividades, dê continuidade à anterior. 

Retorne ao caracol e peça às crianças que percorram as ca-
sas, indicando com os dedos das mãos a quantidade escrita 
em cada uma. Você, juntamente com a turma, pode colecio-
nar objetos como tampinhas, palitos de picolé, bolinhas de 
papel feitas pelas próprias crianças, lápis de escrever ou de 
cor, entre outros, e solicitar que organizem os objetos dentro 
das casas do caracol, de acordo com a quantidade indicada. 
Faça perguntas como: em que casa está a maior quantida-
de de objetos? Em que casa está a menor quantidade de 
objetos? Se três objetos forem retirados da casa 9, quantos 
ficam?

Após a brincadeira de caracol, apresente o 9 como um 
símbolo numérico que indica determinada quantidade e rea-
lize as atividades com a turma. Oriente as crianças conforme 
o seguinte passo a passo: 1. Apresente o algarismo 9 e o 
nome NOVE. 2. Peça-lhes que pintem o algarismo e a pa-
lavra de acordo com a cor de sua preferência. 3. Peça-lhes 

em uma sequência; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações; (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a 
higiene, alimentação, conforto e aparência; (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no aten-
dimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas; e (EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.

Atividade complementar 
Antes de realizar as atividades, explore a sugestão a seguir. Faça um caracol com números de 0 a 10. 

Você pode combinar com a turma um movimento a ser feito em cada casa. As crianças podem fazer os 
desenhos e colar na casa para indicar o que deve ser feito, além de dizer que número está representa-
do. Alguns exemplos: pular com um pé só, pular como sapo, pular com os dois pés, levantar os braços, 
colocar as mãos na cabeça.

Sugestões de perguntas: que atividade deve ser feita na casa 3? E antes da casa 5? Qual é a última 
atividade a ser feita? Que número vem antes do 6? Que número vem depois do 7? Que atividade vocês 
mais gostaram de realizar? Oriente os alunos na realização das atividades desta página.
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9 NOVE
1. Pinte o número 9 com lápis de cor e, depois, a palavra nove 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 9, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 9 nos quadrinhos.

9
   

9
3. Quantos pintinhos aparecem na cena?

4. Pinte os quadrinhos de acordo com o que você contou.
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO 
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Orientações metodológicas 

Nesta página, na seção “Aprendendo mais”, é apresenta-
do para as crianças o desenvolvimento do pintinho ainda 
dentro do ovo: como ele vai se desenvolvendo até o nas-
cimento, quando sai do ovo. Sugerimos a exibição de um 
vídeo para a turma. Consulte o glossário com os alunos e 
leia para a turma o significado da palavra “desenvolvimento”, 
aplicando-o a outros contextos. Lembramos que você deve 
assistir ao vídeo previamente, programando a atividade da 
maneira que melhor atenda aos seus objetivos e ao interes-
se das crianças. Faça perguntas de forma que as crianças 
expressem seu sentimento em relação aos animais e à vida 
deles. 

“Desenvolvimento embrionário do pintinho.” Disponível 
em: <https://binged.it/2Uklf1x>. Acesso em: 2 mar. 2020.

Explore oralmente as ilustrações e oriente a turma na re-
alização da atividade. Se possível, compare as imagens do li-
vro com o que foi exibido no vídeo, de modo que as crianças 
acompanhem as cenas em ordem cronológica, observando 
que o desenvolvimento obedece a uma sequência. 

Atividade complementar
Cante com as crianças. Peça-lhes que acompanhem a cantoria com os instrumentos musicais confec-

cionados com sucata e façam gestos livremente.

“Pintinho Amarelinho - DVD Galinha Pintadinha.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-
v=59GM_xjPhco>. Acesso em: 2 mar. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, 
seus fenômenos, sua preservação; (EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando 
múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; 
(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brinca-

que escrevam o algarismo 9 nos quadradinhos indicados. Oriente-as a colorir dentro do contorno, para 
aprimorarem a coordenação de suas habilidades manuais. Se necessário, peça-lhes que façam o traçado 
do número no ar e no papel com o dedo indicador.

Na atividade 3, as crianças devem fazer a correspondência um a um, contando quantos pintinhos 
foram representados. Quantos pintinhos? Mostre, usando os dedinhos das mãos, o total de pintinhos. 
Quantos dedinhos faltam para completar as duas mãos? Você sabe dizer o nome do número que re-
presenta as duas mãos com todos os dedinhos? A partir daí, oriente e acompanhe o preenchimento da 
página, atendendo individualmente as crianças que necessitarem ou solicitarem ajuda.

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 capaci-
dades, 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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APRENDENDO MAIS

DESENVOLVIMENTO DO PINTINHO

1. Observe as cenas e explique para a turma como é o 
desenvolvimento do pintinho. No quadro em branco, 
desenhe o pintinho.
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RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A  
COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas 

Converse com a turma sobre o número que vem logo 
após o 9 na sequência numérica. Ouça o que as crianças 
têm a dizer quanto à representação desse número, com al-
garismos e com os dedos das mãos. Nesta etapa da Educa-
ção Infantil, não trabalharemos com os conceitos de sistema 
posicional, casa decimal, entre outros. Essas sistematizações 
serão realizadas mais à frente.

Atividade complementar
Antes de realizar as atividades, explore a sugestão a 

seguir, exiba o vídeo para a turma e cante com as crian-
ças, relembrando a canção “Mariana” trabalhada no ano 
anterior, no volume I. 

“Mariana - DVD Galinha Pintadinha - Desenho Infan-
til.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-
v=orxxp-3gBiE>. Acesso em: 27 fev. 2020.

Antes de realizar as atividades, continue explorando a 
cantiga “Mariana”. Você pode fazer plaquinhas com os nú-

meros e mostrar aos alunos enquanto eles cantam. Apresente inicialmente as plaquinhas na sequência 
numérica. Depois, varie a sequência para animar a cantoria. As crianças também podem se agrupar, em 
roda, de acordo com a quantidade cantada. Ao cantar “Mariana conta 10”, pergunte-lhes se elas sabem 
como escrevemos o numeral 10. Se disserem que já conhecem o dez, peça a uma delas que vá até a 
lousa e registre o numeral; caso não saibam, apresente você o numeral para a turma. Peça às crianças 
que, usando os dedinhos das mãos, representem a quantidade 10. Proponha que, usando os dez dedi-
nhos, elas representem a sequência numérica de 0 a 10, na ordem crescente (do 0 ao 10) e na ordem 
decrescente (do 10 ao 0). 

Apresente o 10 como símbolo numérico que indica determinada quantidade e realize as atividades 
com as crianças. Oriente-as conforme o seguinte passo a passo: 1. Ao apresentar o 10 para as crianças, 
chame a atenção da turma para a diferença deste numeral em relação aos números anteriores. Expli-
que que, para representarmos a quantidade 10, usamos dois algarismos, o 1 e o 0. 2. Peça-lhes que 
pintem os algarismos e a palavra DEZ, de acordo com a cor de sua (delas) preferência. 3. Peça-lhes 
que escrevam o número 10 nos quadradinhos indicados. Oriente-as a colorir dentro do contorno, para 
aprimorarem a coordenação de suas habilidades manuais. Se necessário, peça-lhes que façam o traçado 
do número no ar e no papel com o dedo indicador.

Na atividade 3, as crianças devem fazer a correspondência um a um, contando quantos quadrinhos 
foram coloridos e quantos elas devem colorir para completar a quantidade 10 em cada sequência. Per-
gunte: há quantos quadrinhos verdes? Mostre, usando os dedinhos das mãos. Quantos dedinhos faltam 
para completar as duas mãos? Quantos quadradinhos você vai colorir? E agora: há quantos quadrinhos 
verdes no total? Diga para a turma o nome do número que representa as duas mãos com todos os de-
dinhos. Trabalhe de forma semelhante nas outras sequências. Ao fazer esse questionamento, além de as 
crianças estarem trabalhando a correspondência um a um e a sequência numérica, elas estão operando 
com os números. 
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10 DEZ
1. Pinte o número 10 com lápis de cor e, depois, a palavra dez 

ao lado dele.

2. Passe o dedinho sobre o número 10, no sentido das setas. 
Depois, escreva o número 10 nos quadrinhos.

0
   

011
3. Pinte a quantidade de quadrinhos que faltam para 

completar o total 10.

10 10 10 10 

ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES.
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deiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas; (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 (EI03EF09) Levantar hipóteses em 
relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Depois de explorar com a turma as sequências numéricas sugeridas, oriente e acompanhe o preen-
chimento da página, atendendo individualmente as crianças que necessitarem ou solicitarem ajuda.

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; (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; e (EI03TS01) Utilizar 
sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, festas.

Orientações metodológicas 
As atividades desta página vão retomar conceitos já tra-

balhados anteriormente: “maior”, “menor” e “igual” com re-
lação à quantidade. Você pode propor a seguinte atividade 
exploratória, antes de trabalhar com as atividades da página: 
chame duas crianças de cada vez à frente da sala. Usando 
os dedinhos das duas mãos, elas vão representar duas quan-
tidades de 0 a 10. O restante da turma, ou uma criança por 
indicação, deve responder se as quantidades representadas 
são iguais e, caso não sejam, qual é a maior e qual é a menor. 
Em seguida, a dupla volta ao lugar e outra dupla é chamada 
para representar outras duas quantidades, ao que as demais 
crianças respondem, fazendo assim algumas jogadas de du-
plas. 

Depois da atividade exploratória, oriente as crianças nas 
atividades da página. Explore as imagens e mostre à turma 
como buscar as informações para completar o que está sen-
do solicitado. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado 
a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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4. Escreva, no quadrinho, a quantidade de material escolar de 
cada conjunto.

      

           

5. Marque X, dentro do círculo, na resposta certa. 

  O CONJUNTO COM MENOR QUANTIDADE É

 

  O CONJUNTO COM MAIOR QUANTIDADE É

 

 O CONJUNTO QUE TEM A QUANTIDADE IGUAL À DE 
RÉGUA É

                                           

Ilu
st

ra
çõ

es
: 
G

er
al

do
 F

er
na

nd
es

X

X

X

9

4 

8 

3 

ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES.
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Orientações metodológicas 
Ainda explorando os conceitos de “maior” e “menor”, 

nesta página, as crianças vão buscar as informações em uma 
cena urbana, identificando e quantificando vários elementos 
que a compõem. Explore a cena com as crianças. Inicial-
mente, peça-lhes que reconheçam os elementos presentes 
e depois façam a contagem de cada um deles, conforme 
solicitado. Você pode ampliar a discussão, ao explorar outros 
elementos como: esta é uma cena de cidade ou do campo? 
Há muitas pessoas transitando pelas ruas? Onde você mora, 
há mais casas ou prédios? As ruas são asfaltadas? O lugar 
onde você mora se parece com o lugar representado? Apro-
veite para promover a interdisciplinaridade com os conheci-
mentos de mundo.

Depois de explorar a cena e buscar as informações ne-
cessárias para responder o que é solicitado, oriente as crian-
ças nos registros. Atenda suas solicitações de ajuda quando 
necessário. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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. 

Orientações metodológicas 
Analise com a turma o cartaz ilustrado. Pergunte se en-

tenderam a mensagem, se gostaram da forma como foi feito, 
que relação existe entre o texto e a ilustração. Explique-lhes 
que a função de um cartaz é divulgar de modo atrativo as 
informações. A mensagem deve ser clara e curta, ter poucas 
palavras, letra grande e legível, cores vivas e gravuras ou 
ilustrações coloridas. Depois, fale sobre a importância da va-
cinação para prevenção de doenças, sobre a necessidade de 
se manter atualizado o cartão de vacinas e outras questões 
que as crianças levantarem.

Para saber mais
De modo geral, os postos de saúde oferecem vacinação, 

consultas médicas e odontológicas, exames de laboratório, 
assistência farmacêutica, atendimentos diversos como cura-
tivos, inalações, injeções e retirada de pontos (conforme 
prescrição médica). Oriente as crianças a conversar com os 
familiares e se informar sobre os serviços que o posto de 
saúde do lugar onde moram oferece à população.
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6. Fale para a turma o que está acontecendo na cena.

7. Pinte os quadrinhos, de acordo com a quantidade de 
elementos representados na cena.

CARROS

PEDESTRES

BANCAS DE JORNAL

CONSTRUÇÕES

MOTOS

ÁRVORES

 Faça um X no nome do elemento que aparece em menor 
quantidade.

 Faça uma  no nome do elemento que aparece em 
maior quantidade.

G
is

el
le

 V
ar

ga
s

ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES.

X

133

APRENDENDO MAIS

VACINAÇÃO

1. Leia com a turma o cartaz a seguir.

DISPONÍVEL EM: <HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/>.  
ACESSO EM: SET. 2020.

2. Você tem em casa o seu cartão de vacinação?

  SIM.      NÃO.

3. Pergunte a alguém da sua família e responda:

 SUAS VACINAS ESTÃO EM DIA?

  SIM.      NÃO.

4. Explique para a turma por que é importante tomar a vacina.

ESTIMULE A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

RESPOSTAS PESSOAIS. 

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA  
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Atividade complementar
Oriente as crianças a organizar um cartaz sobre vacinação para ser divulgado na escola. Para esta 

atividade, divida a turma em pequenos grupos e forneça-lhes cartolina, gravuras, canetas hidrográficas, 
lápis de cor e outros materiais que se fizerem necessários. Faça um planejamento prévio com os alunos, 
ouvindo as ideias deles.

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; (EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimen-
tação, conforto e aparência; e (EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 
portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura.

Orientações metodológicas 
As atividades 5, 6 e 7 desta página dão continuidade 

ao que foi iniciado na página anterior sobre as vacinas. Rea-
firmamos a necessidade de conversar com as crianças sobre 
a proteção que as vacinas nos oferecem, e a importância de 
observar as datas certas de sua aplicação. Ainda explorando 
o cartaz de campanha da página anterior, na atividade 5, as 
crianças devem identificar a doença contra a qual a vacina foi 
indicada: sarampo. 

Na atividade seguinte, elas devem registrar a quantida-
de de crianças que foram a um posto de saúde no último 
ano, separando meninas e meninos. Para isso, cada uma das 
crianças que foi a um posto deve levantar a mão. Oriente-as 
durante o registro, que deve ser feito por meio da correspon-
dência um a um. Na atividade 7, elas devem preencher as 
duas sequências numéricas e completar os números faltosos. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Es-
tabelecer relações de comparação entre objetos, obser-
vando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar núme-

ros 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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5. A vacina divulgada no cartaz é contra que doença?

  GRIPE.     PARALISIA INFANTIL.

  SARAMPO.     FEBRE AMARELA.

6. Quantas crianças da sua turma já foram a um posto de 
saúde se vacinar este ano? Para descobrir, pinte um 
quadrinho para cada criança que disse que já se vacinou.

7. Complete as sequências numéricas.

0 1
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RESPOSTA COLETIVA.
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Orientações metodológicas 
Explore as cenas com as crianças. Pergunte o que as 

crianças das imagens estão realizando que demonstra a co-
ragem delas. Verifique se compreenderam o que é coragem 
(ser corajoso é enfrentar desafios). Converse sobre situa-
ções que elas tenham dificuldade de enfrentar, encorajan-
do-as quanto a esse enfrentamento. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET06) Re-
latar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvi-
mento, a história dos seus familiares e da sua comunidade; 
(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 co-
operação; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimen-
tos a pessoas e grupos diversos; (EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 
e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensio-
nais; 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.

Objetivos pedagógicos

•	 Reconhecer o glossário como um elemento auxiliar para 
conhecer novas palavras e seus significados.
•	 Utilizar as informações do glossário para melhor com-
preensão do que está sendo lido e falado. 

Orientações metodológicas
As informações do glossário devem ser discutidas e 

exemplificadas junto à turma no momento em que são des-
tacadas 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 so-
bre o significado das palavras desconhecidas. Explique como 
é organizado (a partir das letras que formam as palavras).
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8. Pinte as letras da palavra. 

CORAGEM
ONDE ESTÁ A CORAGEM? 

9. As cenas a seguir mostram atitudes de coragem. Abaixo, 
faça dois desenhos que também representem atitudes de 
coragem.
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RESPOSTA PESSOAL.
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GLOSSÁRIO

Elemento: parte do todo. 
O ar é um elemento do 
ambiente.

Tela: quadro, pintura. 
Eu vou pintar uma tela.

Preferida: favorita, predileta. 
Mamão é minha fruta preferida.

Desenvolvimento: 
crescimento. 
O desenvolvimento do 
pintinho foi rápido.
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Conclusão do capítulo 4
Os objetivos pedagógicos dos conteúdos trabalhados neste capítulo se relacionam com Noção de 

localização espacial e Números de 0 a 10. Foram retomados e ampliados conceitos relacionados à 
localização espacial, já trabalhados no volume 1 da coleção, os números de 0 a 10, os algarismos de 0 a 
9, noções de quantidade, além dos temas concernentes ao mundo natural e social destacados na seção 
“Aprendendo mais”: “Escolas”, “O ar”, “Desenvolvimento do pintinho” e “Vacinação”. 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, assim, comparar 
os resultados e averiguar o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Objetivos pedagógicos – em relação  
a noção de localização espacial o aluno:

Sim Parcialmente Não

Reconhece palavras e expressões relacionadas à linguagem 
matemática?

Localiza objetos e/ou pessoas a partir das informações dadas 
usando conceitos espaciais como atrás/à frente, dentro/fora, em 
cima/embaixo, entre outros?

Percebe que a posição de um objeto ou pessoa é sempre dada 
em relação a outro objeto e ao observador? 

Reconhece regularidades em sequências completando-as a partir 
do padrão indicado?

 Identifica objetos e/ou pessoas posicionadas à direita ou à 
esquerda do observador? 

Objetivos pedagógicos – em relação 
a Números de 0 a 10 o aluno:

Sim Parcialmente Não

Reconhece 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, livros da biblioteca da sala de 
aula, jogos, brincadeiras etc.?

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

Compara quantidades?

Associa quantidades às suas representações?

Estabelece correspondência um a um em uma contagem?

Amplia seus conhecimentos sobre os números?

Conhece a escrita numérica correta dos números de 0 a 10?

Reconhece a função do zero para representar ausência de 
elementos?

Identifica padrões preestabelecidos em sequência de números, 
objetos e formas?EDITO
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Nesta proposta de avaliação vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento 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 Parcialmente Não

(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.

Campo de experiências  
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Sim Parcialmente Não

(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” 

Sim Parcialmente Não

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. EDITO
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Campo de experiências  
“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

Sim Parcialmente Não

(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.

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

(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. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo 
gráficos básicos.
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CAPÍTULO 5: ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E GRANDEZAS
Este capítulo aborda a adição, a subtração e grandezas. Organiza-se em quatro subtítulos: “Ideias de 

adição”, “Ideias de subtração”, “Muitas formas” e “Noção de medida”. Apresenta, ainda, os seguintes 
temas relacionados ao mundo natural e social destacados na seção “Aprendendo mais”: “Trânsito” e 
“Moradias”. 

Espera-se que, por meio de jogos, brincadeiras e atividades que exploram ideias da adição, da 
subtração, formas geométricas e medidas, as crianças ampliem as noções relativas a esses assuntos 
que já vêm sendo desenvolvidos desde o ano anterior. Neste capítulo, serão explorados conceitos de 
acrescentar, juntar, resolver situações-problema e atividades que envolvem vocabulário relacionado às 
ideias de adição e subtração. No subtítulo “Muitas formas”, são trabalhadas noções de figuras planas e 
sólidos geométricos; no subtítulo “Noção de medidas”, exploram-se situações relacionadas a medidas 
de comprimento, massa (“peso”) e capacidade. 

A abertura de cada capítulo traz a seção UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?. Seu objetivo 
é apresentar questões relativas aos conteúdos abordados no capítulo, para resgatar os conhecimentos 
que os alunos já possuem e estabelecer nexos com aqueles a serem ampliados. Nesse sentido, antes de 
apresentarmos os objetivos específicos, gostaríamos de salientar que em todos os capítulos dedicados 
à numeracia foram listados objetivos gerais na primeira página, acompanhando a atividade exploratória.

Objetivos gerais do capítulo 5

•	Retomar e ampliar com as crianças a noção numérica de quantidades até dez;
•	Verificar e ampliar palavras e expressões relacionadas ao vocabulário matemático básico;
•	Ampliar as ideias de adição e subtração que já vêm sendo trabalhadas, introduzindo os símbolos 

gráficos de mais (+), menos (-) e de igual (=);
•	Retomar e ampliar os conceitos geométricos de formas bidimensionais e tridimensionais;
•	Ampliar noções de medidas de comprimento, massa e capacidade. 

Inicialmente serão trabalhadas ideias da adição, a seguir, ideias da subtração, em outro momento, são 
retomadas as formas geométricas e, ao final do capítulo, a noção de medidas. 

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor número 8, que acompanha esta coleção.

SUBTÍTULO: IDEIAS DA ADIÇÃO
Neste subtítulo, tratamos das ideias e cálculos com a operação matemática da adição por meio de 

atividades, jogos e brincadeiras. Propomos também situações-problema que envolvem as ideias de 
acrescentar e/ou juntar, com apresentação às crianças do registro horizontal da operação e os sinais de 
mais (+) e igual (=). 

Lembramos que aprender sobre adição e subtração requer aprender muito mais do que procedimen-
tos de cálculo. Antes de aprender algoritmos e técnicas operatórias, conteúdos que serão trabalhados 
futuramente, no Ensino Fundamental, espera-se que os alunos compreendam o que fazem e desenvol-
vam os conceitos envolvidos nessas operações – e é nesse sentido que destacamos a importância de as 
operações serem apresentadas agora, em situações que envolvam a resolução de problemas. Um pro-
blema matemático é uma situação que requer a descoberta de informações desconhecidas para obter 
certo resultado. O processo de construção de solução pelo aluno é fundamental para a aprendizagem e 
dará sentido matemático aos cálculos e operações que efetuará.
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São objetivos específicos deste subtítulo: 

•	Compreender as ideias, expressões e verbos associados à noção de adição;
•	Resolver situações-problema que envolvem vocabulário relacionado às ideias de adição e subtração;
•	Conhecer a forma horizontal de registro da adição;
•	Reconhecer os sinais de mais (+) e igual (=) e seus significados;
•	Resolver atividades que envolvem as ideias associadas à adição.

SUBTÍTULO: IDEIAS DA SUBTRAÇÃO

Neste subtítulo, tratamos das ideias e cálculos com a operação matemática da subtração por meio de 
atividades, jogos e brincadeiras. Propomos também situações-problema envolvendo as ideias de retirar 
elementos, com apresentação às crianças do registro horizontal da operação e os sinais de menos (-) e 
igual (=). 

Destacamos a importância de se estimular desde cedo o desenvolvimento de estratégias individuais. 
Estas permitem às crianças vivenciar situações matemáticas ao articular os conteúdos trabalhados, re-
lacioná-los de diferentes formas e, a partir dessa articulação, decidir a estratégia a ser usada. Por outro 
lado, com a socialização dessas estratégias entre todos da turma, amplia-se o repertório de todos os en-
volvidos, o que contribui para o desenvolvimento de uma atitude mais flexível na resolução de problemas. 

São objetivos específicos deste subtítulo: 

•	Compreender as ideias, expressões e verbos associados à noção de subtração;
•	Resolver problemas que envolvem vocabulário relacionado à subtração;
•	Conhecer a forma horizontal de registro da subtração;
•	Resolver atividades que envolvem as ideias associadas à adição e à subtração;
•	Reconhecer o sinal de menos (-) e seu significado;
•	Resolver situações de cálculo mental envolvendo as operações de adição e subtração;
•	Analisar e construir tabelas e gráficos.

SUBTÍTULO: MUITAS FORMAS

Neste subtítulo, espera-se que os alunos reconheçam a presença dos sólidos geométricos em seu dia 
a dia, nos objetos e brinquedos que manuseiam e em outras situações do seu entorno, reconhecendo 
assim o uso social dos conhecimentos da geometria. Espera-se, também, que compreendam que entre 
os sólidos geométricos existem os corpos que rolam mais facilmente (corpos redondos) e os que não 
rolam facilmente.

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.

São objetivos específicos deste subtítulo: 

•	Investigar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais em objetos do seu dia a dia;
•	Perceber que os objetos do entorno apresentam formas diferentes;
•	Reconhecer que objetos de forma arredondada rolam com mais facilidade;
•	Reconhecer alguns sólidos geométricos;
•	Identificar círculo, retângulo, quadrado e triângulo, nomeando cada figura;EDITO
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•	Identificar superfícies planas em objetos que lembram sólidos geométricos;
•	Identificar padrões em sequências geométricas.

SUBTÍTULO: NOÇÃO DE MEDIDAS

As atividades propostas remetem ao cotidiano das crianças em casa e na escola. Permitem-lhes, 
assim, compreender a importância das noções e medidas de comprimento, massa e capacidade em 
seu dia a dia. Propomos que as crianças sejam instigadas a resolver as atividades sugeridas, de modo a 
avançarem no processo de desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e nas habilidades de fazer 
estimativas, efetuar cálculos, selecionar estratégias mais adequadas nas resoluções de problemas, entre 
outras.

Por meio de atividades, jogos e brincadeiras, as crianças são estimuladas a identificar conceitos como: 
mais alto/mais baixo; maior/menor; mais curto/mais comprido; cheio/vazio; mais leve/mais pesado; 
entre outros. 

São objetivos específicos deste subtítulo: 

•	Fazer estimativas envolvendo medidas não convencionais de comprimento;
•	Comparar tamanhos e distâncias usando medidas não convencionais;
•	Comparar objetos e identificar o mais “leve” e o mais “pesado”;
•	Reconhecer produtos que são vendidos em litros ou por peso;
•	Usar expressões como “cheio”, “vazio” e “mesma quantidade” ao fazer estimativas de capacidade;
•	Utilizar vocabulário relativo às grandezas de capacidade e de massa em situações do cotidiano;
•	Montar um mural com gravuras de produtos variados, agrupando-os de acordo com o modo como 

são medidos (em litro ou em quilograma).
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IDEIAS DA ADIÇÃO
Orientações metodológicas
Nesta página de abertura do subtítulo, explore com a tur-

ma as informações da imagem, deixando que se manifestem 
livremente. Este é um momento de sondagem. Verifique se 
todos já estão preparados para avançar nas ideias de adição, 
que foram trabalhadas anteriormente.

Explore os conceitos de acrescentar e juntar quantidades. 
Peça às crianças que usem os dedos das mãos, juntando-os 
e acrescentando-os, trabalhando ideias de subtração e de 
adição. Peça que também representem usando as mãos, à 
medida que você for questionando. Explore com as crianças 
o formato dos livros, das lentes dos óculos, pergunte se to-
dos os livros têm a mesma espessura, qual é a criança de 
cabelos mais compridos, entre outros detalhes. 

No Material Digital do Professor, você encontra cartões 
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvol-
ver este conteúdo. Acesse!

Orientações metodológicas
Explore os conceitos de acrescentar e juntar quantidades. 

Peça às crianças que usem os dedos das mãos, juntando-os 
e acrescentando-os, trabalhando ideias de subtração e de 
adição. Peça que também representem usando as mãos, à 
medida que você for questionando. Brinque com as crianças: 
propicie diferentes situações de adição com o total até 10 
em que sejam usados os dedos das mãos e/ou outros ma-
teriais de manipulação. Ao realizar a atividade proposta na 
página, questione a quantidade de gatinhos que têm a mes-
ma cor; se há mais gatinhos cinza, brancos ou manchados; 
o que acontece, quando juntamos todos os gatinhos, entre 
outras situações que podem ser exploradas.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Re-
lacionar números às suas respectivas quantidades e iden-
tificar 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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CAPÍTULO 5 
ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E GRANDEZAS

UM, DOIS, TRÊS E JÁ! 
VAMOS COMEÇAR? 

1. Observe a cena e conte para os colegas o que aconteceu. 

2. Quantas meninas estavam lendo?  

3. Quantas meninas chegaram?  

4. Quantas crianças vão ler juntas?  
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RESPOSTAS COLETIVAS. VERIFIQUE A COERÊNCIA  
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

2

1

3

Página 137
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IDEIAS DE ADIÇÃO
1. Conte os gatinhos e responda:

 QUANTOS GATINHOS BRANCOS? 

 QUANTOS CINZA? 

 QUANTOS AO TOTAL? 

 QUANTOS GATINHOS CINZA? 

 QUANTOS MANCHADOS? 

 QUANTOS AO TOTAL? 

 QUANTOS GATINHOS CINZA? 

 QUANTOS MANCHADOS? 

 QUANTOS AO TOTAL? 
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RESPOSTAS COLETIVAS.
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Orientações metodológicas
Utilizamos a adição em diversas circunstâncias do cotidia-

no: para comprar algo, dar o troco, saber quantos anos temos, 
se somos mais velhos ou mais novos que alguém, entre outras 
inúmeras situações. Nossa sugestão é que você inicie sua aula 
no espaço da “rodinha”, a fim de motivar os alunos em relação 
à temática. Para tanto, organize-os em círculo, converse sobre 
ideias relacionadas à adição e proponha que pensem sobre 
questões levantadas por você ou por crianças da turma.

Você pode, também, levar as crianças ao parquinho da 
escola e simular com elas situações semelhantes às apre-
sentadas na página. Pode, ainda, propor que duas crianças 
usem o escorregador e três usem os balanços, por exemplo. 
E pode, enfim, dentro da própria sala, propor que um grupo 
de crianças fique sentado e outro fique de pé – por exemplo, 
quatro de pé e cinco sentadas, e perguntar quantas crianças 
são no total. São algumas sugestões. 

Depois das atividades lúdicas, converse sobre a cena, 
como sugere o enunciado da atividade 2. Depois, conduza 
de forma coletiva as atividades da página 139, esperando 

que cada criança escreva a resposta, antes de passar à outra questão.

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.

Orientações metodológicas
Antes das atividades, explore o jogo a seguir, que pode 

ser realizado em duplas ou individualmente. Para se jogar 
em duplas, é necessário que você disponibilize para cada 
aluno um dado, uma folha de papel, lápis e borracha. Para 
jogar individualmente, o aluno precisará de dois dados e uma 
folha de papel. Regras: decida quem será o primeiro a jogar; 
para isso, utilize diferentes estratégias (par ou ímpar, sorteio 
etc.). Em seguida, o primeiro jogador arremessa o dado e 
os dois jogadores anotam em sua folha de papel o número 
relativo à quantidade que saiu no dado (por exemplo, o nú-
mero 6 para seis bolinhas). Na sequência, eles devem anotar 
o sinal de adição MAIS (+) na frente do número. O segundo 
jogador arremessa o dado e ambos anotam o número que 
saiu. Depois, eles devem fazer o sinal de resultado da conta, 
ou seja, igual (=). A seguir, fazem a contagem do total de 
bolinhas, efetuam a soma e anotam o resultado.
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2. Observe a cena e fale para a turma como as crianças estão 
brincando.

3. Agora, responda:

 QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO NO ESCORREGADOR? 

 QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO CHEGANDO PARA 
BRINCAR? 

  QUAL É O TOTAL DE CRIANÇAS? 

 AS MENINAS FORAM JOGAR BOLA. QUANTOS 
MENINOS CONTINUAM BRINCANDO NO 
ESCORREGADOR? 

4. Pinte o quadrinho com a resposta.

 JOSÉ ESCORREGOU 3 VEZES. ANA ESCORREGOU  
2 VEZES. QUAL É O TOTAL DE VEZES QUE JOSÉ E 
ANA ESCORREGARAM?

4 5 7 6
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RESPOSTA PESSOAL. ESTIMULE A DESCRIÇÃO 
DETALHADA DA CENA.
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5. Observe como Felipe e Gabriela registraram a adição. 
Cada criança jogou o dado. Depois, eles juntaram os 
pontinhos e escreveram o total.

6. Continue registrando as jogadas que Gabriela e Felipe 
fizeram. Eu já comecei.

4 + 3 = 7
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.

1 + 4 = 5

2 + 1 = 3

2 + 5 = 7

3 + 3 = 6

1 + 2 = 3 4 + 4 = 8

2 + 3 = 5 5 + 4 = 9

Página 139

Página 140
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Orientações metodológicas
Converse com as crianças sobre as pedras de um domi-

nó. Pergunte se conhecem e sabem como jogar. Se houver 
jogo de dominó disponível na escola, proponha que joguem 
e lhes explique as regras. Depois da atividade de manipula-
ção com as peças do jogo, oriente as crianças na resolução 
da atividade da página. Caso a brincadeira não seja viável, 
proponha que brinquem em duplas, usando os dedos das 
mãos. Por exemplo: uma criança mostra dois dedinhos, e a 
outra deve mostrar dedinhos suficientes para completar sete. 
Uma criança mostra cinco, e a outra deve completar oito, 
e assim sucessivamente, explorando-se diversas situações. 
Proponha também que uma criança mostre as duas mãozi-
nhas fechadas para que a outra apresente dedinhos suficien-
tes para completar 6, 8, 9 ou 10, por exemplo. Depois das 
atividades exploratórias, oriente as crianças na realização 
das atividades propostas na página. 

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 

objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quan-
tidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência; (EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; 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.

7. Felipe e Gabriela resolveram brincar com as peças de 
dominó. Complete as peças de dominó, de modo que o total 
seja o número que aparece na bandeirinha. Depois, registre 
a adição. 
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0 + 2 = 2

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

1 + 2 = 3

2 + 4 = 6

3 + 6 = 9

2 + 2 = 4

3 + 4 = 7

0 + 1 = 1

ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

Página 141

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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Orientações metodológicas
A forma sugerida para coletar as informações, nesta pági-

na, prepara as crianças para o preenchimento de dados em 
uma tabela. Elas devem buscar as informações na imagem, 
para depois fazer os registros dos números no quadro. Em 
um segundo momento, elas consultam as informações regis-
tradas no quadro, para responder às questões que lhes fo-
ram propostas. Observe que as crianças terão de fazer dois 
movimentos diferentes para juntar os dados: ora na vertical, 
ora na horizontal (é o que chamamos de tabela de dupla 
entrada). Trabalha-se tanto o total de objetos de um mes-
mo tipo, como lápis e cadernos, quanto o total de objetos 
de cada criança, Júlia e Lucas. Consulte o glossário com os 
alunos e leia para a turma o significado da palavra “objetos”, 
aplicando-o a outros contextos. Você pode usar a lousa e 
desenhar um quadro semelhante ao do livro, preenchendo 
as informações solicitadas com a colaboração das crianças. 
Explore diferentes situações com as informações obtidas de-
pois de as crianças completarem a tabela, orientando-as no 
preenchimento das atividades propostas.

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.

Orientações metodológicas
Nesta página, as crianças vão recortar do encarte e montar 

o quebra-cabeça. Atividade como esta é indicada por contribuir 
no desenvolvimento lógico das crianças. Explore a imagem e 
oriente-as no uso correto da tesoura para recorte e na colagem 
– sem, contudo, dirigir a atividade e impedir que raciocinem 
por si sós. Oriente-as a comparar as peças recortadas, obser-
vando os detalhes. Sugira que, antes de colar as peças no livro, 
montem o quebra-cabeça sobre a mesa para verificarem se a 
montagem está correta. 

Depois de montada a cena, proponha a descrição desta à 
turma. Cada criança menciona os aspectos que mais lhe cha-
maram a atenção.

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 apren-
dizagem 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; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EF01) Expressar 
ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espon-
tânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

142

8. Escreva, no quadro a seguir, a quantidade de objetos de 
Júlia e de Lucas.

OBJETOS JÚLIA LUCAS

9. Agora, responda:

 QUANTOS OBJETOS LUCAS TEM AO TODO? 

 QUANTOS OBJETOS JÚLIA TEM AO TODO? 

 QUANTOS CADERNOS TÊM LUCAS E JÚLIA  
JUNTOS? 

 QUANTOS LÁPIS TÊM JÚLIA E LUCAS JUNTOS? 

LÁPIS

CADERNOS

VAMOS BRINCAR?
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.
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VAMOS BRINCAR?

1. Recorte do encarte 2 as peças do quebra-cabeça, monte a 
cena e cole-a aqui.

 O ANIMAL DO QUEBRA-CABEÇA É UM:

   PERIQUITO.          TUCANO.         URUBU.

 ESTE ANIMAL VIVE

   NAS CIDADES.         NAS MATAS.

2. Conte o que acontece na cena para seus colegas.
ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.

X

X

VERIFIQUE SE O QUEBRA-CABEÇA 
ESTÁ SENDO MONTADO DE FORMA CORRETA.

Página 142

Página 143 
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IDEIAS DA SUBTRAÇÃO
Orientações metodológicas
Antes de realizar as atividades, explore a parlenda “Lata 

de biscoito” e recite-a com a turma. Entregue para cada 
criança uma latinha com dez palitos de picolé. Os palitos, 
na imaginação, são biscoitos. À medida que a turma for reci-
tando a parlenda, a quantidade dita em cada verso deve ser 
retirada da latinha.

LATA DE BISCOITO

FUI NA LATA DE BISCOITO

TIREI UM, TIREI DOIS

TIREI TRÊS, TIREI QUATRO

TIREI CINCO, TIREI SEIS

TIREI SETE, TIREI OITO

TIREI NOVE, TIREI DEZ

  DOMÍNIO PÚBLICO

Lata de biscoito 

Como brincar:

Fui na lata de biscoito

Tirei um, tirei dois (Peça às crianças que retirem dois palitos e pergunte quantos sobraram.)

Tirei três, tirei quatro (Peça que retornem com os palitos e a seguir retirem quatro palitos; 

pergunte quantos sobraram.)

Tirei cinco, tirei seis (Peça que retornem com os palitos e, a seguir, retirem seis palitos; pergunte 
quantos sobraram.)

Tirei sete, tirei oito (Peça que retornem com os palitos e, a seguir, retirem oito palitos; 

pergunte quantos sobraram.)

Tirei nove, tirei dez (Peça que retornem com os palitos e, a seguir, retirem dez palitos; 

pergunte quantos sobraram.)

A cada verso, peça às crianças que devolvam à latinha todos os palitos retirados no verso anterior. 
Pergunte: se havia dez palitos e retirei dois, quantos sobraram? Se sobraram oito e devolvi os dois, qual 
é o total? Trabalhe, assim, a ideia de subtração e de adição.

Depois da atividade de exploração com a parlenda, oriente as crianças na realização das atividades 
da página. Faça perguntas que lhes permitam relacionar as jogadas de boliche com as ideias de subtra-
ção que estão sendo propostas. 

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 (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
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IDEIAS DE SUBTRAÇÃO

ELIAS JOGA BOLICHE. VEJA O QUE ACONTECEU.

1. Escreva a história escrevendo os números de acordo. 

  ERAM    

  CAÍRAM    

  FICARAM   

2. Agora, veja o que aconteceu e escreva os números de 
acordo. 

  ERAM   

  CAÍRAM   

  FICARAM    
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.
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Orientações metodológicas
Explore as atividades oralmente, antes do registro pela 

criança. Sugerimos que a atividade complementar anteceda 
a atividade do livro. 

Atividade complementar

Prepare com a turma um jogo de boliche com garrafas 
PET. Você pode usar dez garrafas.
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Para jogar, organize as garrafas como se fossem os pinos do boliche (uma fileira com quatro garrafas, 
outra com três garrafas, outra com duas garrafas e a última com apenas uma garrafa, bem na frente). 
Considere uma distância adequada para as crianças rolarem a bola no chão em direção às garrafas, a 
fim de derrubá-las. Depois que cada criança jogar a bola, faça as seguintes perguntas: quantas garrafas 
eram? Quantas caíram? Quantas ficaram de pé? A pontuação do jogo é calculada de acordo com os 
números correspondentes às garrafas que forem derrubadas.

Vence a partida quem somar mais pontos em cinco rodadas, por exemplo. Durante as jogadas, faça 
perguntas à turma que envolvam ideias de subtração e adição. A cada rodada, os “pinos” podem ser 
recolocados no lugar, mas em posições diferentes, de forma que o jogador não enxergue o número do 
verso da garrafa.

Oriente os alunos na realização das atividades da página.

Para mais informações, assista à modelagem de aula sobre este conteúdo no videotutorial do profes-
sor número 8, que acompanha esta coleção.

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; (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com 
conflitos nas interações com crianças e adultos; 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.
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 ELIAS CONVIDOU NICOLE PARA BRINCAR COM ELE. 

3. Veja quantos pinos Elias conseguiu derrubar.

 VEJA COMO NICOLE REGISTROU A SUBTRAÇÃO, 

    DEPOIS DE OBSERVAR A JOGADA.

9 – 5 = 4
4. Agora, observe a jogada de Nicole.

 VEJA COMO ELIAS REGISTROU A SUBTRAÇÃO, 
    DEPOIS DE OBSERVAR A JOGADA.

9 – 6 = 3
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FAÇA A LEITURA DAS SITUAÇÕES-PROBLEMA COM AS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas
Nesta página, as operações de subtração são apresenta-

das a partir de indicações com os dedos das mãos. Explore 
as imagens com as crianças e peça-lhes que representem 
as operações usando suas mãozinhas e dedos. Na primeira 
imagem, as duas mãozinhas indicam que Hugo mostrou cin-
co dedos e não abaixou nenhum, ou seja, reapresentou os 
cinco dedos novamente. Peça às crianças que expliquem o 
que o Hugo fez. Verifique se entenderam que, neste caso, 
nada foi tirado de cinco. Depois, oriente o registro das situa-
ções apresentadas e verifique se as crianças estão efetuan-
do-o corretamente.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades (EI03ET07) Re-
lacionar números às suas respectivas quantidades e 
identificar o antes, o depois e o entre em uma sequ-
ência; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; 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.

Orientações metodológicas
Nesta página, as ideias da subtração são apresentadas a 

partir de problemas. Nestes se exige que as crianças não só 
realizem operações, mas interpretem os dados apresentados 
e decidam sobre qual operação efetuar. Explore com a turma 
cada uma das situações propostas, pedindo-lhes que apre-
sentem estratégias de solução. Proponha outros problemas 
para a turma resolver. Conduza a resolução das atividades 
de forma coletiva. Primeiro, as crianças fazem os desenhos, 
depois, marcam a quantidade a ser retirada e, por último, 
contam o resto, o que sobrou.

Para mais informações, assista à modelagem de aula so-
bre este conteúdo no videotutorial do professor número 8, 
que acompanha esta coleção.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre 
objetos, observando suas propriedades; (EI03ET07) Re-
lacionar números às suas respectivas quantidades e iden-
tificar 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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5. Hugo gostou de tirar uma quantidade de outra. Continuou a 
brincadeira abaixando os dedos e registrando a subtração.

TENHO ABAIXEI REGISTRO
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5 – 0 = 5

ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

5 - 3 = 2

5 - 1 = 4

5 - 4 = 1

5 - 2 = 3
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6. Resolva os problemas e registre no quadro como você 
pensou.

 Veja como Bruna fez.

BRUNA TINHA 8 LÁPIS. 
PERDEU 2. QUANTOS 
LÁPIS BRUNA TEM 
AGORA? 

NA CASA DE LETÍCIA, 
HAVIA 6 GATINHOS. 
ELA DOOU 2 GATINHOS 
PARA A VOVÓ. QUANTOS 
GATINHOS CONTINUAM 
COM LETÍCIA?

ANA TINHA 7 BONECAS. 
DOOU 3 PARA OUTRAS 
CRIANÇAS. QUANTAS 
BONECAS ANA TEM 
AGORA? 

A TURMA DE PEDRO PRECISA FAZER 
5 CARTAZES PARA A CAMPANHA 
EDUCATIVA SOBRE O MEIO 
AMBIENTE. 3 ESTÃO PRONTOS. 
QUANTOS CARTAZES AINDA 
PRECISAM SER FEITOS?
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OBSERVE AS ESTRATÉGIAS QUE AS CRIANÇAS 
USAM PARA RESOLVER PROBLEMAS.
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Orientações metodológicas
Explore as atividades oralmente, antes do registro pelas 

crianças. Analise com elas cada uma das sequências suge-
ridas. Faça perguntas como: que figuras foram usadas em 
cada sequência? Quantas vezes uma mesma figura aparece? 
Todas as sequências sugeridas obedecem a um mesmo pa-
drão? A seguir, oriente e acompanhe o trabalho das crianças 
ao completarem as sequências. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET04) Re-
gistrar observações, manipulações e medidas, usando múl-
tiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes; (EI03ET05) Classificar 
objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e dife-
renças; (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 conquis-
tas e limitações; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sen-
timentos a pessoas e grupos diversos.

Orientações metodológicas
Nesta página, as ideias de dobro e metade são apresenta-

das às crianças tendo como suporte uma situação-problema. 
Sugerimos que, usando material de manipulação, essas duas 
ideias sejam trabalhadas antes da realização das atividades 
do livro. Proponha situações como: Carlinhos tem cinco tam-
pinhas vermelhas e Luciana tem o dobro, também na cor 
vermelha. Usando suas tampinhas, represente a quantidade 
de tampinhas de Carlinhos e a quantidade de tampinhas de 
Luciana. Fernando tem a metade de tampinhas de Luciana. 
Quantas tampinhas ele tem? 

Outra sugestão: peça às crianças que, mostrando os de-
dos de acordo com sua indicação, simulem uma brincadeira 
de par ou ímpar. Júlia mostrou dois dedos. Mariana apresen-
tou o dobro de dedos mostrados por Júlia. Quantos dedos 
Mariana apresentou? Em outra jogada, Júlia apresentou dois 
dedos e Mariana apresentou a metade disso. Quantos dedos 
Mariana mostrou? Essas são algumas sugestões.

Depois das atividades exploratórias, leia a página com 
os alunos, explore as imagens e oriente-os na resolução. No 

momento de representar as quantidades comidas pela família, as crianças realizam correspondência um 
a um para cada familiar (Alice, pai, mãe) e o dobro (dois biscoitos) para o irmão de Alice. No último 
quadro, um desafio foi apresentado, e é possível que as crianças apresentem dificuldade para resolvê-lo. 
Discuta as estratégias que podem ser usadas para se chegar ao total de biscoitos produzidos. Pergunte: 
dizer que comeram só a metade significa que os biscoitos acabaram ou que sobraram biscoitos? So-
braram mais ou menos biscoitos do que os que já foram comidos? Explique que metade significa dividir 
algo ou uma quantidade em duas partes iguais. Espera-se que as crianças digam que, se a família comeu 
só metade dos biscoitos, há a mesma quantidade ainda disponível para ser comida depois. 

148

VAMOS BRINCAR?

1. Descubra o segredo de cada sequência e desenhe o 
brinquedo que está faltando.

2. Você gostou de realizar a atividade? Gostaria de brincar 
com algum desses brinquedos? Junto com a professora, 
escolha um deles e brinque com os colegas. 
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

RESPOSTA PESSOAL.
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MÃE DE ALICE PAI DE ALICE

ALICE IRMÃO DE ALICE

3. A família de Alice fez uma receita de biscoito integral. 

 Alice comeu 1 biscoito. Seu irmão comeu o dobro. 
Quantos biscoitos o irmão de Alice comeu? Desenhe.

 O restante dos familiares de Alice comeu, também, 1 biscoito 
cada um. Desenhe a quantidade que cada um comeu.

 Quantos biscoitos a família comeu ao todo? Desenhe.

 A família de Alice só comeu metade dos biscoitos que 
fez. Use desenhos para descobrir quantos biscoitos a 
família de Aline fez? 
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.
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Orientações metodológicas
Nesta página e na página seguinte, na seção “Aprenden-

do mais: Trânsito”, serão trabalhadas algumas situações de 
trânsito para que as crianças apresentem soluções. Converse 
com a turma, veja se conhecem o que cada uma das co-
res (amarela, verde e vermelha) informam para pedestres, 
motoristas e ciclistas. Ouça as ideias das crianças sobre o 
assunto e incentive o relato de experiências vividas. Depois, 
apresente as atividades, orientando as crianças nos registros. 

Atividade complementar
Assista com as crianças ao vídeo:

“Minuto animado – educação no trânsito.” Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=MTZqgpogYDY>. 
Acesso em: 27 fev. 2020.

Converse com a turma sobre as regras para se locomo-
ver no trânsito. Troque ideias sobre as regras de trânsito na 
atividade proposta.

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 (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
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APRENDENDO MAIS

TRÂNSITO
A AULA TERMINOU. AS CRIANÇAS VOLTAM PARA CASA 
DE ESCOLAR, DE CARRO, CAMINHANDO…

NO CAMINHO, ENCONTRAM SINAIS DE TRÂNSITO QUE 
ORIENTAM OS PEDESTRES E OS MOTORISTAS. AS LEIS 
DE TRÂNSITO DEVEM SER RESPEITADAS.

1. Observe os semáforos e conte o que vê.

SEMÁFORO
PARA VEÍCULOS

SEMÁFORO
PARA
PEDESTRES

2. Observe as cenas e responda.

 O motorista viu o semáforo com a cor vermelha. O que 
ele deve fazer? Pinte o quadrinho de acordo.

 PARAR O ESCOLAR.          SEGUIR EM FRENTE.
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RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Trabalhe o conceito de metade utilizando frutas, folhas de papel, quantidades de lápis etc. Nesta 
etapa, importa que compreendam que metade é a divisão de quantidades, objetos, frutas etc. em duas 
partes iguais, seja em tamanho ou quantidade de elementos. 

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 (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
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Orientações metodológicas
Explore oralmente as ilustrações e oriente as crianças na 

realização da atividade. Retome as três cores do semáfo-
ro e o que cada uma informa, lembrando-lhes que, mesmo 
estando na faixa de segurança e com o sinal aberto para o 
pedestre, é necessário aguardar os carros pararem.

Atividade complementar
Riscando com giz ou colando setas no chão, construa alguns 

caminhos para que as crianças, seguindo a direção correta, tran-
sitem dentro deles. Ainda mais rica e ampliada será a atividade se 
você conseguir confeccionar placas de sinalização de trânsito ou 
semáforos para orientar como as crianças devem agir.

Assista a uma sugestão de como trabalhar o tema em: 
<https://binged.it/2whOaLT>. Acesso em: 27 fev. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 
reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pes-
soas e grupos diversos.

MUITAS FORMAS
Orientações metodológicas
Nesta página, iniciamos o trabalho com formas. Antes de 

iniciar as atividades de registro, realize outras de manipu-
lação para que as crianças percebam que um sólido é algo 
palpável, com três dimensões – uma caixa de sapatos, por 
exemplo. Leve para a sala caixas e outras embalagens, ou 
objetos como rolo de papel higiênico e papel-toalha, latas 
de leite, caixas e recipientes de plástico. Espalhe os objetos 
pelo chão, pergunte à turma de quais materiais são feitos 
e peça que os nomeiem. Em seguida, que digam quais as 
características que podem ser observadas: cores, de que são 
feitos, forma, se os objetos estão fechados ou abertos.

Depois, peça que toquem os objetos e descrevam como 
é sua superfície: plana? Curva? Plana e curva? Desenhe três 
círculos no chão e oriente as crianças a organizar os objetos 
de acordo com sua superfície: objetos que têm superfícies 
planas, objetos que têm superfícies planas e curvas, objetos 
que têm superfície curva. Veja se, ao manipular os objetos, 
as crianças percebem que aqueles que rolam mais facilmen-

te têm superfície curva, como a bola, por exemplo.

No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para 
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!
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 O semáforo de pedestre estava com a luz verde acesa. 
O que Ana e sua mãe devem fazer? Pinte o quadrinho de 
acordo.

 NÃO ATRAVESSAR.       
ESPERAR OS  
CARROS PARAREM  
E ATRAVESSAR.   

 Observe a cena.      

Os adultos e as crianças estão em segurança? Explique 
para a turma.
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SUGESTÃO DE RESPOSTA. SIM, POIS 
ATRAVESSAM A RUA DE MÃOS DADAS COM UM ADULTO E 
NA FAIXA DE PEDESTRE.
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MUITAS FORMAS

1. Felipe e seus colegas brincavam com objetos junto com a 
professora.

2. Fale os nomes dos objetos com que as crianças brincam.

3. Explique para a turma que formas os objetos têm.
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MODELOS VARIADOS DE CAIXAS, LATINHAS, COPOS, BOLAS 
E CHAPÉU DE ANIVERSÁRIO.

RESPOSTA PESSOAL.
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Orientações metodológicas
Utilizando as embalagens e objetos obtidos com a contri-

buição das crianças, organize com elas miniprojetos explica-
tivos dos brinquedos que elas desejam produzir, sendo você 
o escriba. Oriente-as na escolha dos materiais e na monta-
gem e finalização das produções tridimensionais.

Atividade complementar
Combine com as crianças uma exposição dos trabalhos 

produzidos. Planejem o que falarão para as outras crianças e 
adultos que visitarem a exposição.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas 
semelhanças e diferenças; (EI03EO02) Agir de maneira inde-
pendente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo 
suas conquistas e limitações; (EI03TS02) Expressar-se livremen-
te por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais; e (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e 
escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.

Orientações metodológicas
Nesta atividade, explore as formas geométricas presentes 

em objetos do cotidiano das crianças, mostrando-lhes que as 
formas geométricas e os objetos do entorno delas (crianças) 
têm muita coisa em comum. 

Fale os nomes das formas geométricas como cubo, cone, 
esfera, cilindro, paralelepípedo para as crianças conhecerem, 
sem a pretensão de que elas decorem todos.

Para saber mais
Um sólido geométrico possui três dimensões: altura, lar-

gura e comprimento. Há vários objetos do cotidiano do aluno 
que lembram sólidos geométricos. Já nas figuras planas, to-
dos os seus pontos devem situar-se em um mesmo plano. Os 
alunos podem perceber que determinado lado de um sólido 
pode 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 im-
portante 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.
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4. Leve para a sala de aula objetos de papel (ou plástico) com 
formas e tamanhos variados para brincar com a turma.

5. Faça brinquedos com o material que sua turma trouxe. Veja 
algumas sugestões.

6. Escreva o nome do brinquedo de que você mais gostou.

      

7. Você gostou de realizar a atividade? Circule a carinha que 
representa o que você sente.

 NÃO GOSTEI.    GOSTEI.     MAIS OU MENOS.
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA 
DOS BRINQUEDOS ILUSTRADOS.

RESPOSTA PESSOAL.

RESPOSTA PESSOAL.

RESPOSTA PESSOAL.
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8. Ligue os objetos que possuem forma parecida.
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Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (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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Atividade complementar

Oriente as crianças a observar, no caminho de casa, objetos que têm forma parecida com a daqueles 
vistos na sala de aula, ou seja, que lembram os sólidos geométricos. A mesma observação pode ser 
feita com objetos da casa e da própria escola. Peça-lhes que pesquisem em revistas figuras de objetos 
e embalagens que lembrem os sólidos. No dia seguinte, retome a atividade com as crianças e monte um 
mural com as figuras encontradas. Identifique as figuras, escrevendo o nome do que elas representam, 
trabalhe assim a escrita de palavras.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03EO02) Agir 
de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limita-
ções; e (EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras 
e textos, por meio de escrita espontânea.

Orientações metodológicas
Nesta página, são exploradas as figuras geométricas pla-

nas, cores e quantidades. Oriente as crianças na identificação 
das formas e das cores a serem usadas. Somente depois de 
colorido o palhacinho, elas devem contar a quantidade de 
peças de cada forma e cor. Outro ponto a ser discutido com 
as crianças é a questão dos tamanhos maiores e menores de 
uma mesma figura, chamando-lhes a atenção para o seguin-
te: independentemente dos tamanhos, as figuras mantêm 
suas formas. 

Para retomar o trabalho com as formas geométricas pla-
nas, pegue algumas das embalagens que as crianças levaram 
para a sala de aula, principalmente as de papel ou plástico 
maleável, e desmonte-as para identificar e mostrar às crian-
ças as formas planas. Em um paralelepípedo, por exemplo, 
podem ser encontrados retângulos; formando um cubo, te-
mos seis quadrados; nas extremidades de um cilindro, pode-
mos encontrar círculos etc.

Atividade complementar
Use as faces das formas geométricas espaciais para “carimbar” papéis, mostrando as formas planas 

que as compõem, como mencionamos acima. É só passar tinta, por exemplo, em um dos lados do cubo 
e carimbar o papel para ver um quadrado.

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) Rela-
cionar 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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9. Observe a cena abaixo. Pinte as figuras parecidas da  
mesma cor.

QUADRADO

RETÂNGULO

CÍRCULO

TRIÂNGULO

 Conte e escreva.

    
QUANTOS 
QUADRADOS?

     
QUANTOS 
TRIÂNGULOS?

    
QUANTOS 
CÍRCULOS?

     
QUANTOS 
RETÂNGULOS?
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE.
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Orientações metodológicas
Nesta página, as crianças vão trabalhar traçado de linhas 

em malha quadriculada. As crianças desenvolvem a coorde-
nação motora fina e o raciocínio lógico, ao obedecer a de-
terminado padrão em uma sequência. Antes de a criança 
completar os traçados com o lápis, peça-lhes que o façam 
usando o dedinho. Converse com elas sobre as formas usa-
das nos traçados. Você pode sugerir também que façam o 
movimento dos traçados, no ar, usando o dedinho indicador. 

No Material Digital do Professor, você encontra cartões 
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvol-
ver este conteúdo. Acesse!

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET05) Clas-
sificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e 
diferenças; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquis-
tas e limitações; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por 
meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Orientações metodológicas
Ainda usando linhas, as crianças vão trabalhar com con-

torno de objetos. Inicialmente, elas podem contornar o obje-
to com o dedinho indicador e, depois, com o lápis. Pergun-
te-lhes se já desenharam fazendo contornos. Proponha-lhes 
que, em duplas, desenhem em folha separada: o contorno 
das mãozinhas da companheira de dupla. Depois do contor-
no, proponha que pintem os desenhos. 

Outra possibilidade é coletar folhas caídas de árvores e, 
também em folha separada, contorná-las e depois colori-las 
com lápis de cera. Organize um painel para expor os traba-
lhos realizados. Esta opção resulta em um trabalho bem inte-
ressante, sendo possível também explorar com as crianças a 
variedade de formatos das folhas. 

Após as atividades sugeridas, oriente as crianças a reali-
zar a atividade da página. Ajude-as na escolha dos objetos 
redondos a serem contornados. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET05) 
Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhan-

ças e diferenças; e (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobra-
dura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
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10. Continue traçando cada linha, sem retirar o lápis do papel. 
OBSERVE SE OS TRAÇADOS ESTÃO CORRETOS.

157

11. As crianças resolveram desenhar formas contornando 
objetos.

 Felipe contornou a caixa de um jogo.

 Tatiana contornou uma peça de um quebra-cabeça. 

12. Agora é com você. Procure um objeto de formato redondo 
e trace seu contorno.

Dica: pode ser um copo, uma tampa redonda ou uma garrafa
      de plástico.
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE.
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Orientações metodológicas
Explore a cena com a turma. Converse sobre a brinca-

deira de empinar pipa. Deixe que relatem suas vivências, 
contando quando brincaram, onde e as condições do tem-
po. Verifique se relacionam empinar pipa com a presença de 
vento e se conhecem os cuidados a serem tomados nessa 
brincadeira. A seguir, peça-lhes que cubram o traçado ponti-
lhado da linha da pipa, conforme indicado na imagem. Dessa 
forma, as crianças executam movimentos importantes para a 
escrita cursiva. Converse também sobre o formato das pipas. 

Para saber mais
Veja alguns cuidados que devem ser observados ao soltar 

pipa: observar se há fios elétricos, possibilidade de chuva ou 
relâmpagos; olhar onde pisa, especialmente quando andar 
para trás, para não cair; não correr atrás da pipa atravessan-
do ruas etc. Outros cuidados consulte o endereço a seguir: 
<https://leianoticias.com.br/defesa-civil-orienta-sobre-os-
cuidados-ao-soltar-pipas/. Acesso em: ago. 2020>. 

Ao realizar estas atividades você trabalha objetivos de apren-
dizagem e desenvolvimento da BNCC como: (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.

Orientações metodológicas
Nesta página, iniciamos o estudo das moradias, espaços 

importantes da convivência familiar. Antes de trabalhar as 
imagens que indicam os cômodos de uma casa, apresente à 
turma imagens de moradias em diferentes ambientes. Você 
pode usar recortes de revistas, fotos, selecionar imagens no 
computador e exibi-las. Escolha imagens de moradias varia-
das: indígenas, ribeirinhas, casas de alvenaria, entre outras. 

Peça às crianças que falem sobre os tipos de moradia que 
conhecem, que pessoas moram nelas, onde podem ser en-
contradas e de que materiais podem ser feitas. Na troca de 
ideias em turma, verifique se os alunos associam o material 
usado para construir a moradia ao lugar onde está constru-
ída. Alguns povos indígenas, por exemplo, ainda constroem 
suas moradias usando palha das palmeiras e madeira. 

Muitas moradias são feitas de alvenaria. Observe se as crian-
ças conseguem perceber que as moradias são diferentes, cada 
uma com seu valor, e que o mais importante é serem lugares 
seguros para servir de abrigo. Depois deste primeiro momento, 
converse sobre como deve ser uma moradia por dentro (o que 
ela deve oferecer para seus moradores?), explore as imagens 
da página e oriente as crianças na realização da atividade. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03EO02) 
Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e li-
mitações; (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03EO06) 
Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida; 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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13. Observe a cena.

 Você já brincou como as crianças da cena?

 Onde elas estão?

 A brincadeira de soltar pipas pode ser realizada em 
qualquer lugar? Por quê? Explique para sua turma.

14. Pegue seu lápis de escrever e, sem retirá-lo do papel, 
cubra o traçado da linha, da mão das crianças até a pipa.
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OBSERVE SE O TRAÇADO ESTÁ CORRETO.

VEJA SUGESTÃO DE RESPOSTA NOS COMENTÁRIOS 

DESTA PÁGINA.
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APRENDENDO MAIS

MORADIAS

EXISTEM MUITOS TIPOS DE MORADIA. 

1. Conheça alguns cômodos de uma moradia e escreva o 
número correspondente. 

 BANHEIRO    SALA DE ESTAR

 QUARTO    COZINHA

1

3

2

4
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DA CENA.

2

1
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Orientações metodológicas
Faça um levantamento dos principais cômodos de uma 

moradia (sala, quarto, cozinha, banheiro) e o que as pesso-
as realizam, de modo geral, nesses cômodos. Que objetos 
podem ser encontrados neles? De que material esses ob-
jetos são feitos? Monte listas com a turma: objetos da sala; 
objetos do quarto; objetos da cozinha; objetos do banheiro.

As atividades ora propostas dão sequência ao que foi tra-
balhado na página anterior. Aqui, as crianças vão organizar 
os cômodos da casa numerando da seguinte forma: o que 
faz parte da cozinha receberá o número 3; o que faz parte 
do quarto, o número 1; o que fica no banheiro, número 2; e, 
na sala de estar, o número 4. É importante que as crianças 
estejam atentas, pois os móveis e utensílios listados fazem 
parte da imagem anterior. O desenho do item 3 é livre. A 
criança vai desenhar conforme a preferência dela. Depois, 
promova uma roda de conversa, para que as crianças fa-
lem sobre o que desenharam e por que fizeram as escolhas, 
compartilhando com os colegas seus sentimentos e prefe-
rências.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças; (EI03EO04) Comu-
nicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (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; (EI03TS02) Expres-
sar-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.

NOÇÃO DE MEDIDAS
Orientações metodológicas
Explore as atividades oralmente antes do registro pela criança. 

Explore outras situações que envolvam as noções de capacidade 
e de massa (peso). As atividades de culinária possibilitam um 
rico trabalho acerca dessas noções e outras unidades de me-
dida. Peça às crianças que colecionem gravuras e embalagens, 
ou desenhem o que se pode medir com base nessas unidades 
de valor, e monte um mural em sala. Divida o mural em três par-
tes: o que pode ser medido observando o tamanho; o que pode 
ser medido observando a capacidade; o que pode ser medido 
observando a massa (peso). Deixe que a turma classifique os 
materiais, antes de colar. É na Educação Infantil que as crianças 
aprendem que medir significa comparar grandezas.

Para saber mais
Instigue as crianças a resolver as atividades sugeridas a 

fim de avançarem no processo de desenvolvimento do ra-
ciocínio lógico-matemático e nas habilidades de fazer es-
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2. Numere, de acordo com a imagem anterior, o que pertence 
a cada cômodo. 

 CAMA      FOGÃO

 ESCOVA DE DENTES  MESA

 SOFÁ      TOALHA DE BANHO

 GELADEIRA     TRAVESSEIRO

 QUADRO     PAPEL HIGIÊNICO

 TELEVISÃO    ARMÁRIO

 MESA DE CABECEIRA  CORTINA

3. Ilustre o cômodo da sua moradia de que você mais gosta.
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RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA 
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

1 3

4 2

1 2

2 4

3 1

4 3

1 2

NOÇÕES DE MEDIDAS

1. Complete os círculos, escrevendo o nome ou desenhando.

UM COPO  
COM MAIS SUCO

UM COPO COM 
MENOS SUCO

EU

UM COLEGA  
MAIS ALTO QUE EU

UM COLEGA MAIS 
BAIXO QUE EU

UM ANIMAL  
MAIS LEVE UM ANIMAL  

MAIS PESADO

F
ot

os
: P

ix
ab

ay
.c

om
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RESPOSTAS PESSOAIS. 

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas
Nesta página, são trabalhadas noções de capacidade e 

comprimento associadas ao conceito de quantidade “mais”: 
“mais cheio”, “mais vazio”, (com relação à quantidade de 
água presente no aquário, e não de peixes), “mais alta”, 
“mais baixa”. Para responder ao que se pede, as crianças 
vão usar a sequência numérica de 1 a 4, assim como a or-
dem crescente e decrescente. Você pode propor-lhes ativi-
dades usando materiais de manipulação. Por exemplo: co-
loquem tampinhas em duas caixas de modo que uma das 
caixas fique mais cheia que a outra. Como podemos fazer? 
O estojo em que você guarda seus lápis está mais cheio ou 
mais vazio que o estojo do seu coleguinha? Chame quatro 
crianças de alturas diferentes para se organizarem em fila, da 
mais alta para a mais baixa e vice-versa. 

Ao trabalhar os conceitos relacionados a grandeza, é im-
portante que as crianças entendam que esses conceitos são 
comparativos, ou seja, comparamos altura, comparamos ta-
manho, comparamos capacidade. Ao exibir os vídeos, chame 
a atenção das crianças para as comparações feitas. 

162

2. Numere os aquários de 1 a 4, do mais vazio para o mais 
cheio.

3. Numere as crianças de 1 a 4, da mais alta para a mais 
baixa.
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timativas, efetuar cálculos, selecionar estratégias mais adequadas nas resoluções de problemas, entre 
outras. No estudo de medidas, levante os conhecimentos prévios das crianças relativos às medidas de 
massa e capacidade. Em seguida, proponha atividades que envolvam o reconhecimento de produtos cuja 
comercialização tem como unidade-padrão de medida o quilograma ou o litro. Use embalagens desses 
produtos. As crianças devem ser desafiadas a fazer estimativas e resolver problemas relacionados a 
essas medidas. 

Esperamos que, por meio das atividades propostas, as crianças desenvolvam as competências elen-
cadas como objetivos deste subtítulo. 

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: 
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, regis-
tro 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; (EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos; (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; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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Orientações metodológicas
Discuta as noções de medidas a partir do corpo da crian-

ça, como tamanho das mãos e pés, roupas, cabelo, altura. 
Compare e meça os objetos da sala de aula: comprimento, 
peso, espaço que ocupam. Use medidas convencionais como 
o metro, o litro, e não convencionais como o passo, o tama-
nho do pé e objetos (por exemplo: quantas borrachas cabem 
enfileiradas na carteira?). A seguir, proponha às crianças que 
resolvam as atividades. Meça com a turma a altura de cada 
aluno, e, coletivamente, montem um mural. Você pode usar 
foto e nome de cada criança, ou pedir-lhes que façam um au-
torretrato. Continue realizando as atividades sobre as noções 
de “mais leve”/“mais pesado”, “maior” e “menor”.

Atividade complementar
Meça com a turma a altura de cada aluno, e, coletiva-

mente, montem um mural. Você pode usar foto e nome de 
cada criança, ou pedir-lhes que façam um autorretrato. Con-
tinue realizando as atividades sobre as noções de “mais le-

ve”/“mais pesado”, “maior” e “menor”.

Veja sugestão de modelo de mural.
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4. Numere o material escolar de 1 a 4, do mais leve para o 
mais pesado.

5. Marque com um X o pacote de arroz que pesa mais. 

5kg
2kg

1 kg

Juntando os 3 pacotes de arroz, 
quantos quilos são? 

6. Pinte o laço de fita maior de vermelho e o menor de 
verde.
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VERMELHO
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Atividade complementar
Sugerimos aqui alguns vídeos que trabalham noções de tamanho como: alto, baixo; maior/menor/

médio; grande/pequeno. Assista ao vídeo previamente, avalie se está adequado ou não para sua turma, 
e defina como explorá-lo para melhor proveito das crianças. 

“Prof. Sandra - Jardim II - Videoaula SÉRIE: MEDIDAS E COMPARAÇÕES - CONCEITOS ALTO/ BAIXO.” 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uU_GLO3nnc0>. Acesso em: 30 ago. 2020.

“Grande ou Pequeno.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hJA5zROxsDo>. Acesso 
em: 30 ago. 2020. 

“Aprender Tamanhos Pequeno Médio Grande.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?-
v=HiMpiQAMV5Y>. Acesso em: 30 ago. 2020. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, regis-
tro 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; (EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimen-
tos a pessoas e grupos diversos.
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Orientações metodológicas
Aqui são trabalhadas noções de comprimento como 

“mais curto”/”mais comprido”. Antes de realizar o que se 
pede, proponha às crianças que indiquem entre os colegas 
um que tenha o cabelo mais longo e um que tenha o cabelo 
mais curto. Você pode também fazer dois trajetos diferentes 
da sala de aula até o pátio, um mais curto e o outro mais lon-
go. Pode também apresentar pedaços de fita ou cordão de 
diferentes tamanhos para as crianças organizarem do mais 
curto ao mais comprido e vice-versa. Ao realizar a atividade 
da página, sugira que usem um pedaço de cordão para me-
dir os fios da teia e identificar o mais longo e o mais curto. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET04) Re-
gistrar observações, manipulações e medidas, usando múl-
tiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes; (EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos; e 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos com a pes-
soas e grupos diversos.

Orientações metodológicas
As informações do glossário devem ser discutidas e 

exemplificadas junto à turma no momento em que são des-
tacadas 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 so-
bre o significado das palavras desconhecidas. Explique como 
é organizado (a partir das letras que formam as palavras).

165

GLOSSÁRIO

Objeto: coisa material. 
A cadeira é um objeto.

Dobro: quantidade que 
equivale duas vezes a uma 
outra; duplo. 
Quatro é a dobro de dois.

Metade: cada uma das 
partes iguais em que um 
todo pode se dividir.
Mamãe dividiu a maçã em 
duas metades: uma para 
cada criança.
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7. Chi… Parece que o vento carregou os fios das aranhas.
 Desenhe o fio de cada uma.

 Circule a aranha que fez o fio mais longo. Faça um X na 
aranha que fez o fio mais curto.
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE.

X
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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, regis-
tro 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; (EI03ET08) Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos; e (EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimen-
tos a pessoas e grupos diversos.
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Conclusão do capítulo 5
Os objetivos pedagógicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão relacionados 

à adição, subtração, formas e grandezas. Foram retomados e ampliados conceitos relacionados a 
ideias de adição e subtração com resultados até 10 (no caso da adição) e com minuendo até 10 (no 
caso da subtração), formas bidimensionais e tridimensionais, noções de grandeza (comprimento, massa 
e capacidade), além dos temas relacionados ao mundo natural e social destacados na seção “Aprenden-
do mais”: “Trânsito” e “Moradias”.

A seguir, sugerimos uma ficha sobre o que foi trabalhado, para que você possa registrar suas obser-
vações em relação à trajetória de cada criança e do grupo: seus avanços, possibilidades e aprendiza-
gens. Esses registros evidenciarão os progressos ocorridos no período observado e eventuais dificulda-
des a serem retomadas. A ficha pode ser usada para cada criança e para o grupo. Permitirá, assim, que 
você compare os resultados e averigue o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Objetivos pedagógicos – em  
relação a ideias da adição o aluno: 

Sim Parcialmente Não

Resolve situações-problema que envolvem vocabulário 
relacionado às ideias de adição e subtração?

Reconhece a forma horizontal de registro da adição?

Reconhece os sinais de mais (+) e igual (=) e seus significados?

Resolve atividades que envolvem as ideias associadas à adição?

Objetivos pedagógicos – em  
relação a ideias da subtração o aluno:

Sim Parcialmente Não

Resolve problemas que envolvem vocabulário relacionado à 
subtração?

Reconhece a forma horizontal de registro da subtração?

Resolve atividades que envolvem as ideias associadas à adição e 
à subtração?

Reconhece o sinal de menos (-) e igual e seus significados?

Resolve situações de cálculo mental envolvendo as operações de 
adição e subtração?

Interpreta e constrói tabelas e gráficos de barra simples?

Objetivos pedagógicos – em  
relação a formas geométricas o aluno:

Sim Parcialmente Não

Reconhece figuras geométricas tridimensionais em objetos do 
seu dia a dia?

Percebe que os objetos do entorno apresentam formas diferentes?

Reconhece que objetos de forma arredondada rolam com mais 
facilidade?

Reconhece alguns sólidos geométricos?

Identifica círculo, retângulo, quadrado e triângulo nomeando cada 
figura?EDITO
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Identifica superfícies planas em objetos que lembram sólidos 
geométricos?

Identifica padrões em sequências geométricas?

Objetivos pedagógicos – em  
relação a noção de medidas o aluno:

Sim Parcialmente Não

Faz estimativas envolvendo medidas não convencionais de 
comprimento?

Reconhece a necessidade de padronizar as medidas para 
obtenção de medições mais exatas?

Compara tamanhos e distâncias usando medidas não convencionais?

Compara objetos e identifica o mais “leve” e o mais “pesado”?

Reconhece produtos que são vendidos em litros ou por quilo?

Usa expressões como “cheio”, “vazio” e “mesma quantidade” ao 
fazer estimativas de capacidade?

Utiliza vocabulário relativo às grandezas de capacidade e de 
massa em situações do cotidiano?

Nesta proposta de avaliação vamos considerar, também, os objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento 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 Parcialmente Não

(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.

(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.

Campo de experiências  
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Sim Parcialmente Não

(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.EDITO
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(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” 

Sim Parcialmente Não

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

(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. 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo 
gráficos básicos.EDITO
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CAPÍTULO 6: NÚMEROS, TEMPO E DINHEIRO
Este capítulo está organizado nos subtítulos: “Números depois de 10”, “Podemos medir o tempo?”, 

“Calendário” e “O que é dinheiro?”. Também serão abordados temas relacionados ao mundo natural e 
social destacados na seção “Aprendendo mais”: “O corpo da gente”. Como indicado, serão trabalhados 
os números de 10 a 20, completando a sequência numérica de 0 a 20, noções de antes e depois, 
maior e menor, estimativas de quantidade, adição e subtração, entre outros assuntos. No trabalho com 
as noções de tempo, serão abordadas noções relativas à manhã, tarde e noite, ontem, hoje e amanhã, e 
passado, presente e futuro. No subtítulo “Calendário”, serão introduzidos os dias da semana e os meses 
do ano. No subtítulo “O que é dinheiro?” serão abordados assuntos como a função social do dinheiro, 
o uso do dinheiro em compras, noções de caro e barato, apresentação das cédulas de real, entre outros 
assuntos. 

A partir das atividades propostas, dos jogos e das brincadeiras, espera-se que se alcancem os obje-
tivos específicos listados nos subtítulos, assim como os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
propostos pela BNCC referentes a crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).

A abertura de cada capítulo traz uma seção UM, DOIS, TRÊS E JÁ! VAMOS COMEÇAR?, que tem por 
objetivo apresentar questões relativas aos conteúdos abordados no capítulo, a fim de resgatar os conhe-
cimentos que os alunos já possuem e estabelecer nexos com aqueles a serem ampliados. Para tanto, 
antes de apresentarmos os objetivos específicos, gostaríamos de salientar que foram listados objetivos 
gerais relacionados à primeira página, acompanhando a atividade exploratória. 

Objetivos gerais do capítulo 6

•	Ampliar a noção de quantidade e sequência numérica que vem sendo trabalhada, incluindo os nú-
meros de 10 a 20;

•	Rever e ampliar as noções de tempo como manhã, tarde e noite, ontem, hoje, amanhã, e passado, 
presente e futuro;

•	Apresentar e explorar os dias da semana e meses do ano;
•	Apresentar o nosso dinheiro e abordar algumas de suas funções na sociedade.

SUBTÍTULO: NÚMEROS DEPOIS DE 10
Neste capítulo, serão trabalhados os números de 10 a 20, com introdução dos primeiros conceitos 

sobre o Sistema de Numeração Decimal. A criança vai ler, escrever, comparar, ordenar e operar com os 
números de 10 a 20.

São propostas atividades em que os alunos deverão: identificar o número que vem antes e depois de 
determinado número; completar sequências numéricas; fazer estimativa sobre determinada quantidade, 
a partir de manipulação de material, e contar a mesma quantidade, verificando se sua estimativa foi para 
mais ou para menos; realizar cálculo mental com problemas que envolvam ideias associadas à adição e 
à subtração; registrar a adição e a subtração em linguagem matemática. 

Desejamos que as crianças: desenvolvam o raciocínio lógico-matemático; relacionem números a 
quantidades; identifiquem regras para completar sequências numéricas; compreendam as diferenças 
envolvidas entre adicionar e subtrair; entre outros assuntos. 

Objetivos pedagógicos
•	Organizar	elementos	em	grupos	de	10	e	escrever	o	número	correspondente;
•	Ler	e	comparar	os	números	de	0	a	20;
•	Identificar	o	número	que	vem	antes	e	o	que	vem	depois	de	determinado	número;
•	Escrever	os	números	em	sequência	numérica	de	0	a	20;
•	Identificar	a	regra	ou	padrão	e	completar	sequências	de	1	em	1.EDITO
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SUBTÍTULO: PODEMOS MEDIR O TEMPO?
Ao trabalhar com medidas de tempo, esperamos que os alunos: sejam capazes de relacionar as 

atividades diárias aos períodos em que elas acontecem, e reconheçam a importância das medidas de 
tempo na organização da vida das pessoas. As atividades propostas remetem ao cotidiano das crianças 
em casa e na escola, permitindo-lhes compreender a importância das noções e medidas de tempo para 
sua própria organização.

Objetivos pedagógicos

•	Identificar	manhã,	tarde	e	noite	como	períodos	do	dia;

•	Utilizar	expressões	relacionadas	à	sequência	temporal	como	ontem,	hoje	e	amanhã;

•	Relacionar	as	atividades	que	realiza	ao	período	do	dia	correspondente;

•	Perceber	que	os	fatos	acontecem	numa	determinada	sequência	no	tempo.

SUBTÍTULO: CALENDáRIO
Ao trabalhar com medidas de tempo relativas ao calendário, esperamos que os alunos se familiarizem 

com os dias da semana e os meses do ano, que consigam entender o ontem, o hoje e o amanhã, dentro 
do contexto da semana, que identifiquem algumas datas no calendário anual e identifiquem, ainda, os 
meses pelo nome, além do número de dias que compõem os meses. 

Objetivos pedagógicos

•	Reconhecer	e	nomear	os	dias	da	semana;

•	Aplicar	as	noções	de	tempo	trabalhadas	em	situações	do	seu	dia	a	dia;

•	Reconhecer	a	importância	do	calendário	na	organização	da	vida	das	pessoas;

•	Reconhecer	o	calendário	como	forma	de	marcar	o	tempo;

•	Identificar	unidades	de	tempo:	ano,	mês,	semana	e	dia.

SUBTÍTULO: O QUE É DINHEIRO?
Neste subtítulo, as crianças terão oportunidade de conhecer cédulas e moedas do nosso sistema 

monetário e o uso de cédulas e moedas em situações próximas do cotidiano delas. Em um primeiro 
momento, sugerimos situações que permitam ao professor levantar o conhecimento prévio dos alunos. 

Propomos diferentes atividades para que as crianças desenvolvam as primeiras noções de senso 
monetário e construam as noções (abstratas e subjetivas) de “barato” e “caro”, assim como de uso 
necessário e desperdício. 

Objetivos pedagógicos

•	Identificar	as	moedas	que	compõem	nosso	sistema	monetário;

•	Reconhecer	que	as	moedas	possuem	valores	diferentes;

•	Identificar	os	valores	das	moedas;

•	Relacionar	os	valores	das	moedas	ao	seu	poder	de	compra;

•	Reconhecer	os	valores	das	cédulas	de	reais;

•	Resolver	problemas	de	adição	e	subtração	com	cédulas	do	real.EDITO
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NÚMEROS DEPOIS DE 10
Orientações metodológicas

Esta página de abertura do capítulo tem como finalidade 
explorar o conhecimento prévio das crianças em relação ao 
que será trabalhado em diferentes momentos. Converse com 
elas sobre a cena da imagem. Onde as pessoas estão? O 
que fazem? Para que vamos ao supermercado? Como faze-
mos compras? Qual é a importância de fazer contas, quando 
vamos às compras? Instigue-as a falar também se costumam 
acompanhar os pais, quando eles vão às compras, o que 
mais gostam nessas situações, se já fizeram alguma compra 
e, em caso afirmativo, como foi. Quantas pessoas estão no 
supermercado da cena? Quantas crianças? Que produtos 
podem ser vistos? O que gostariam (os alunos) de comprar, 
se pudessem escolher entre os produtos expostos? Enfim, 
explore o que for possível, a partir da imagem. 

No Material Digital do Professor, você encontra cartões 
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvol-
ver este conteúdo. Acesse!

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; 
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
No livro, abordamos de forma sistemática situações até o 

número 20, o que não impede que números maiores sejam 
explorados. Iniciamos com um desafio às crianças: identifi-
car, em uma sequência de 0 a 20, os números que faltam. 
Antes de realizar a atividade, distribua para a turma fichas 
contendo números de 0 a 20. As fichas que ultrapassarem 
o número de alunos ficam com você. A tarefa das crianças 
será organizar as fichas, com sua participação, em ordem 
crescente. Depois da ordenação das fichas, a turma faz a 
leitura da sequência.

Veja o modelo de fichas:
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Depois de apresentada a sequência numérica, para que as crianças completem os números 
que faltam com material de manipulação, sugerimos que elas se reúnam em pequenos grupos 
e retomem a contagem de 0 a 10, com o 10 representado por tampinhas ou palitos de picolé. 

166

CAPÍTULO 6 

NÚMEROS, TEMPO E DINHEIRO

UM, DOIS, TRÊS E JÁ! 
VAMOS COMEÇAR? 

1. Observe a cena. 

2. Onde a família está?

3. O que eles estão fazendo? 

4. Eles estão usando os números e os conhecimentos 
matemáticos nessa situação? Explique.
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RESPOSTAS PESSOAIS. 
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

NÚMEROS DEPOIS DE 10

1. Complete a sequência numérica escrevendo cada número 
no espaço correspondente.

1 430

6 7 9

10 12 13

15 201816

2. Agora, leia a sequência numérica em voz alta com sua 
turma.

167

RESPOSTAS COLETIVAS.

2

5 8

11 14

17 19

Página 166

Página 167
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Orientações metodológicas
Para realizar a atividade desta página, use o material de 

manipulação para representar as quantidades de cada con-
junto. Conte o total representado. Quanto a mais que 10 no 
grupo de lápis? E no grupo de chapéus, folhas e sombri-
nhas? A seguir, proponha às crianças que pintem dez ele-
mentos em cada um dos conjuntos e registrem o total de 
elementos dentro dos círculos. 

Ao realizar estas atividades você trabalha objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC como:  
(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; (EI03EO02) Agir de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades, reconhe-
cendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as 
relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 
e cooperação.168

3. Conte e pinte 10 figuras em cada quadro.

4. No círculo, escreva o total de figuras em cada quadro.
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OBSERVE SE OS ALUNOS ESTÃO COLORINDO 10 FIGURAS 
EM CADA CONJUNTO.

18

15

16

12

13

20

Página 168 

A seguir, peça-lhes que acrescentem mais um, dois, três, até 20, falando o número da quantidade 
representada. 

Sugerimos ainda que, nesse trabalho com as fichas de 0 a 20 e o material de manipulação, você diga 
um número às crianças. Em seguida, peça-lhes que representem a quantidade ou mostrem-na com paliti-
nhos ou pela ficha correspondente. Essa atividade pode ser realizada em grupo. Duas crianças mostram 
a ficha ou os palitinhos e as outras duas fazem a representação. 

No Material Digital do Professor, você encontra cartões com imagens, algarismos e atividades para 
melhor desenvolver este conteúdo. Acesse!

Atividade complementar
“Contar até 20 | Vídeo Musical Infantil | Toobys.” Disponível em: <https://www.youtube.com/wat-

ch?v=OcWuNYyNxrE>. Acesso em: 30 jul. 2020.

Neste vídeo um macaquinho ensina a contar até 20, com a representação de quantidade de 1 a 20. 

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 capaci-
dades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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Orientações metodológicas
Oriente as crianças no preenchimento do quadro. Verifi-

que se elas reconhecem que, na linha do 0, não vão colorir 
nenhum quadrinho. Estimule-as a usar cores variadas para 
colorir. Ao final, proponha que cada criança apresente seu 
trabalho para a turma. Esta é uma boa oportunidade para 
as crianças comentarem suas preferências e respeitarem as 
escolhas dos colegas – e também para mostrar que uma 
mesma atividade pode ter diferentes soluções, quando cada 
um faz suas escolhas. Chame a atenção, ainda, para a dis-
posição dos quadrinhos coloridos como se formassem uma 
escada. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de apren-
dizagem 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 ma-
neira independente, com confiança em suas capacidades, reco-
nhecendo suas conquistas e limitações; (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; 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
Leia o enunciado e ouça o que as crianças propõem para 

resolver a atividade, verificando como pensaram e quais suas 
estratégias. Sugerimos duas possibilidades de condução das 
atividades 6 e 7, a fim de ajudar as crianças a compreender 
como podem encontrar o número faltante. A primeira é ir con-
tando, de acordo com a sequência numérica, as bolinhas do 
primeiro dado, continuando a contagem com as do segundo, 
depois desenhar e contar as bolinhas do terceiro, até chegar 
ao número 13. Outra estratégia é usar material manipulável. 
Dê 15 palitos ou tampinhas para cada criança. Para resolver 
o primeiro tópico, por exemplo, primeiramente se deverão se-
parar 13 unidades e, com elas em mãos, fazer um grupo com 
4 unidades (para representar o primeiro dado), outro com 3 
unidades (para representar o segundo dado). Por fim, questio-
ne o que representam as unidades que sobraram. É esperado 
que as crianças deduzam que as unidades que sobraram são 
as que representam o terceiro dado, por isso devem ser regis-
tradas em forma de bolinhas nele. 
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5. Pinte os quadrinhos, de acordo com a quantidade indicada.

 Use uma cor para cada número. Seu trabalho vai ficar lindo! 
Vamos lá?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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ORIENTE AS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE.
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6. Faça pontinhos no último dado, para que o total dos três 
juntos seja o número, indicado.

7. Pinte os números, seguindo a direção das setas. Para ficar 
bem bonito, use uma cor para cada número.

8. Agora, organize os números em ordem crescente, ou seja, 
do menor para o maior.
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RESPOSTAS COLETIVAS.

10 - 11 - 12 - 13 - 14
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Orientações metodológicas
Na atividade 9, as crianças devem desenvolver estraté-

gias de contagem para completar a quantidade 10. Já na ati-
vidade 10, deverão escrever os números de 2 a 20. Orien-
te-as na realização das atividades: disponha um cartaz ou 
escreva na lousa os números até 20 para que elas possam 
consultar, se preciso, a forma correta de grafar os números. 
Se necessário, proponha-lhes que usem as fichas de 0 a 
20 usadas em atividades anteriores. Você pode propor-lhes 
também que recitem os números antes de fazer os registros. 

Atividade complementar
Atividade que pode contribuir para o aprendizado dos nú-

meros é fazer uma brincadeira, usando o nome das crianças 
da turma, como se elas fossem passageiros nos vagões de 
um trem. Distribua a cada criança uma ficha com um núme-
ro, que será seu vagão. Trabalharemos assim os antecesso-
res e sucessores dos números até 20, mas sem dizer esses 
nomes, só trabalhando o conceito. Uma criança diz: “Meu 

171

9. Omar e Nicole, juntos, querem pescar no total 10 peixinhos. 
Quantos peixes faltam para a quantidade 10?

 FALTAM  

10. Continue numerando os vagões do trenzinho até 20.

1
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OBSERVE SE OS ALUNOS JÁ ESCREVEM OS NÚMEROS ATÉ 20.
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Atividade complementar
Divida a turma em duas equipes e proponha o “jogo da memória”, cujos pares sejam os números 

de 0 a 20 em uma parte das fichas e, na outra, imagens representando as quantidades. Lembre-se de 
deixar uma carta sem imagem para representar o 0. Estabeleça as regras com os alunos. Você orienta na 
elaboração das regras e as redige, sob acompanhamento deles. Sugestões de regras: 1. Dividir a turma 
em duas equipes. 2. Virar todas as cartas para baixo. 3. Um jogador de cada equipe deve virar duas 
cartas; se formarem par, o jogador fica com elas e ganha o direito a mais uma jogada. 4. Se as cartas 
viradas não formarem um par, devem ser colocadas na mesma posição. 5. Ao término do jogo, contam-se 
os pares que cada equipe formou. 6. A equipe que conseguir mais pares vence. 
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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; (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvol-
vendo atitudes de participação e cooperação; (EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo 
para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos; (EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artís-
ticas, entre outras possibilidades; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. 
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Orientações metodológicas
Nesta seção “Aprendendo mais”, verifique o que as crian-

ças já sabem sobre o corpo e se são capazes de nomear 
cada parte do corpo, se compreendem que as partes com-
põem um todo que funciona de forma integrada, que nosso 
corpo realiza diferentes movimentos, que usamos o corpo 
para explorar tudo ao nosso redor e modificar o ambiente. 
Instigue-as a imaginar o que lhes permite realizar movimen-
tos e obedecer a comandos. 

Faça perguntas como: por que podemos ficar de pé e mo-
vimentar braços e pernas? O que nos permite pular, correr, 
sentar? Por que é importante nos deslocar de um lugar para 
outro, realizando movimentos em diferentes direções? Essas 
são algumas sugestões de perguntas que podem ser feitas 
para incentivar a participação de todos na atividade. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03EO03) Am-
pliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação; (EI03EO05) Demonstrar valo-
rização das características de seu corpo e respeitar as ca-

racterísticas dos outros (crianças e adultos) com os quais convive; (EI03CG02) Demonstrar controle e 
adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artís-
ticas, entre outras possibilidades; e (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento 
adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
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APRENDENDO MAIS

O CORPO DA GENTE

  Numere algumas partes do corpo que você conhece.
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 OLHO       CABEÇA  DEDOS DO PÉ

 NARIZ       PESCOÇO  BRAÇO

 BOCA      PEITO   
DEDOS DA
MÃO

 ORELHA     PERNA   MÃO

 QUEIXO      PÉ    JOELHO

2

RESPOSTA COLETIVA.

1 15

5 8 11

4 7 9

3 12 10

6 14 13
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vagão é o de número 10. Quero saber o nome dos coleguinhas que estão no vagão antes e no vagão 
depois do meu”. Ou: “Estou no vagão 18. Quero saber o nome do passageiro do último vagão”. Ou ain-
da: “Meu vagão está entre o 14 e o 16. Quem sabe falar o número do meu vagão?”. Essas são algumas 
sugestões de interações durante a brincadeira. Fique atento para criar outras e estimular o raciocínio e 
a automatização da sequência numérica por parte das crianças.

 

Ao realizar estas atividades você trabalha objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC 
como: (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 capa-
cidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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PODEMOS MEDIR O TEMPO?
Orientações metodológicas
Oriente os alunos na realização das atividades. Nesta página 

iniciamos o trabalho com noções sobre o tempo, mais um aspecto 
relacionado a grandezas e medidas. Explore os ditados populares 
relacionando-os à ilustração correspondente. Peça às crianças que 
pesquisem com os familiares outros ditados e os escrevam em fo-
lha avulsa, para trazer para a classe em dia combinado. Exemplos 
de ditados populares: “Água mole em pedra dura, tanto bate até 
que fura”; “A pressa é inimiga da perfeição”; “À noite todos os 
gatos são pardos”; “Antes só do que mal acompanhado”; “Cada 
macaco no seu galho”; “De grão em grão, a galinha enche o 
papo”; “Devagar se vai ao longe”; “É dando que se recebe”; “Filho 
de peixe, peixinho é”; “Mais vale um pássaro na mão do que dois 
voando”; “Mentira tem perna curta”; “Para bom entendedor, meia 
palavra basta”; “Por ele eu ponho minha mão no fogo”; “Quem 
ama o feio, bonito lhe parece”; “Quem canta seus males espanta”; 
“Quem não tem cão caça com gato”; “Quem pode, pode; quem 
não pode, se sacode”; “Quem ri por último ri melhor”; “Quem tem 
boca vai a Roma”; “Saco vazio não para em pé”.

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: 
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (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; e (EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

Orientações metodológicas
As atividades propostas remetem ao cotidiano das crian-

ças em casa e na escola, permitindo-lhes compreender a 
importância das noções de medidas de tempo para sua pró-
pria organização. Ao orientar as crianças na realização das 
atividades desta página, é importante fazê-las perceber que 
o dia é dividido em três períodos (manhã, tarde e noite) e 
que cada um dos períodos é marcado por atividades que 
podem variar de pessoa para pessoa ou ser comum a algu-
mas. É importante também que percebam a importância das 
medidas de tempo na organização das pessoas.

Ao final da atividade, proponha às crianças que comparti-
lhem as informações registradas numa roda de conversa, para 
que possam comparar as semelhanças e diferenças na vida de 
cada um. Na roda de conversa, troque ideias sobre nossos há-
bitos do dia a dia. Pergunte o que é comum fazer de manhã 
(escovar dente, tomar café da manhã, ir para a escola ou brincar 
etc.), à tarde (almoçar, escovar dente, estudar, brincar em casa 
ou na casa de algum amigo, cuidar do animal de estimação etc.) 
e à noite (ler um livro, jantar, tomar banho, dormir etc.).
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PODEMOS MEDIR O TEMPO?

1. Leia com a turma e observe as ilustrações.

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ

ANTES TARDE DO QUE NUNCA.

O QUE SE PODE FAZER HOJE.

O TEMPO VOA.

2. Explique a relação que existe entre cada ditado popular e a 
ilustração.
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RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A COERÊNCIA 
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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MANHÃ, TARDE E NOITE SÃO PERÍODOS DO DIA.

3. Escreva ou desenhe duas atividades que você realiza em 
cada período do dia. 

4. Compare o desenho que você fez com os desenhos que 
seus colegas fizeram.

  Que atividades vocês realizam no mesmo período do dia?

DURANTE A MANHÃ

DURANTE A TARDE

DURANTE A NOITE

RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A 
COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Página 173
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Orientações metodológicas
Nesta página, ao trabalhar o ontem, o hoje e o amanhã, 

as crianças devem ser estimuladas a pensar no ontem como 
passado, no hoje como presente e no amanhã como futuro. 
É muito comum nessa faixa de idade as crianças se confundi-
rem com tais relações temporais; portanto, esteja atento(a) à 
forma como as crianças fazem seus relatos orais e escritos. 
Assim como sugerido na página anterior, também aqui as 
crianças podem mostrar e falar dos seus registros em uma 
roda de conversa, comparando seus relatos com os relatos 
dos colegas, descobrindo pontos comuns e diferenças. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET04) Re-
gistrar observações, manipulações e medidas, usando múl-
tiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes; (EI03EO03) Ampliar as 
relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação 
e cooperação; (EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por 
diferentes culturas e modos de vida; 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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5. Veja o que Lucas mais gostou de fazer ontem e hoje.

 No último quadro, veja o que ele pretende fazer amanhã.

6. Agora, desenhe uma atividade que você fez ontem e outra 
atividade que você está fazendo hoje. No último quadro, 
desenhe uma atividade que você pretende fazer amanhã.

7. Que semelhanças e diferenças existem entre as atividades 
que as crianças da turma realizaram?

ONTEM HOJE AMANHÃ

ONTEM AMANHÃHOJE
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA DAS 
CENAS.

RESPOSTAS PESSOAIS. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

Página 175

Verifique se as crianças percebem que o horário de realizar determinada rotina pode variar entre as 
crianças da turma e de uma família para outra. 

Atividade complementar
Proponha a elaboração de um mural com imagens ou palavras relacionadas a cada período do dia (MA-

NHÃ, TARDE, NOITE), conforme os hábitos citados. Afixe em lugar adequado na sala de aula três cartolinas 
brancas, uma para cada período do dia. Distribua revistas para que as crianças procurem imagens e/ou 
palavras que representem atividades que realizam de manhã, à tarde e à noite; tesoura sem ponta; e cola.

Pronto o mural, peça às crianças que expliquem o que foi representado pela turma.
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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; (EI03EO03) Ampliar as relações 
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação; (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 lin-
guagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
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Orientações metodológicas
Trabalhar a sensibilidade artística das crianças é um dos 

aspectos importantes na formação integral delas. Na atividade 
desta página, as noções de dia e noite, seus aspectos naturais 
e as mudanças que ocorrem de um período para o outro são 
explorados a partir de uma obra de Vincent van Gogh. Con-
verse com as crianças sobre a pintura como forma de mani-
festação artística e, depois, extraia do quadro as informações 
necessárias para responder às questões propostas. 

Além servir para a exploração do belo e desenvolvimento da 
parte artística das crianças, o quadro foi escolhido para chamar 
a atenção delas para a astronomia, o estudo dos astros, dentro 
das ciências naturais. Converse sobre as estrelas, a presença da 
lua e do sol no céu em diferentes períodos do dia, nuvens, raios, 
trovões. Fale sobre os diferentes formatos em que podemos ver 
a lua, os reflexos que podem ser observados na água à noite, 
quando não há muita luz, entre outros aspectos.

Proponha uma atividade de desenho livre para que as crian-
ças manifestem suas impressões sobre o dia e a noite, deixando 
a critério de cada uma escolher se vai retratar o dia ou a noite. 

A atividade deve ser realizada em uma folha separada, com lápis de cera ou guache. Depois de prontos, os 
desenhos comporão um mural das obras de arte dos pequenos artistas. Se possível, realize a atividade no 
pátio da escola, para que ali as crianças busquem informações visuais para suas criações. 

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: 
(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 dife-
rentes 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 lingua-
gem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

Orientações metodológicas
Nas páginas 177 e 178, serão trabalhadas as noções de 

passado, presente e futuro, tendo como referência a vida das 
crianças. Peça à criança, com antecedência, que converse com 
os pais ou cuidadores a fim de que lhe contem um fato inte-
ressante de quando era bebê ou bem pequena. Solicite tam-
bém que, se possível, traga fotos dela bebê e na idade atual. 

Inicie as atividades da página com uma roda de conversa, 
para que as crianças relatem as informações colhidas em casa 
e exibam as fotos. Nessa roda, é interessante que se conduza a 
conversa estabelecendo relações entre a vida passada (quando 
bebê ou bem miúdo) e a idade em que se encontram. O que 
muda no jeito de ser e de se relacionar como mundo? 

Depois dessa conversa inicial, pode ser montado um 
mural com as fotos que as crianças trouxeram – fotos que 
podem ser acompanhadas de frases curtas sugeridas pela 
turma e do nome da respectiva criança. Compare as fotos 
organizadas com as imagens do livro, orientando a turma na 
realização das atividades indicadas. 

176

DIA E NOITE

1. Observe a pintura do ano 1888, feita pelo famoso pintor 
holandês Vincent van Gogh.

 
Noite Estrelada sobre o Ródano.  

Óleo sobre tela, 72,5 x 92cm. Museu d‘Orsay, Paris.

2. O que você acha que a pintura retrata?

3. O que são os pontos luminosos no céu? E na água?

4. Você acha que a pintura mostra o período do dia ou da 
noite? Por quê?

5. Pinte de amarelo os quadrinhos que indicam o que normalmente 
vemos no céu de dia e, de azul, o que vemos no céu à noite. 

  CÉU CLARO                 CÉU ESCURO             

  MUITAS ESTRELAS        LUA BRILHANTE      

  NUVENS BRANCAS    SOL       
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ESTIMULE A DESCRIÇÃO DETALHADA 

RESPOSTA PESSOAL. 

ESPERA-SE 

SUGESTÃO DE RESPOSTA: NOITE, POIS HÁ 

DA CENA.

VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS. 

QUE OS ALUNOS IDENTIFIQUEM ESTRELAS E O REFLEXO NA ÁGUA. 

MUITAS ESTRELAS E O CÉU ESTÁ ESCURO.

AZUL

AZUL

AZUL

AMARELO

AMARELO

AMARELO

177

PASSADO, PRESENTE, FUTURO 

1. Lara gosta de ver como ela era no passado, olhando suas 
fotos. 

 Descreva como Lara era.

2. Você tem muitas fotos? Conte para seus colegas como 
você era.

3. Esta é Lara no presente.
  Descreva como Lara é.
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4. Você acha que Lara tem 
a mesma idade que você? 
Explique.

RESPOSTA PESSOAL. 
VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Orientações metodológicas
Retome com a turma a conversa desenvolvida na roda e 

introduza a ideia de futuro. Pergunte às crianças que ideias 
elas têm sobre o futuro. Será que amanhã é futuro? E o on-
tem? É passado ou futuro? Assim como o passado nos leva 
para o que já aconteceu, o futuro nos leva para o que ainda 
vai acontecer, e pode estar próximo ou distante. Explorando 
as imagens da página e o desejo da Lara de ser médica, 
pergunte às crianças se está perto ou longe para que a me-
nina se torne médica. Por quê? O que é preciso acontecer 
para que ela consiga se formar? E você, o que pretende ser 
quando crescer?

No Material Digital do Professor, você encontra cartões 
com imagens, algarismos e atividades para melhor desenvol-
ver este conteúdo. Acesse! 

Atividade complementar
Você pode propor um levantamento das profissões dese-

jadas para o futuro, anotar na lousa, na forma de um gráfico 
de barras, e apresentar para a turma aquelas mais escolhidas pelas 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.
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5. Lara recortou de uma revista uma foto que representa a 
profissão que ela quer ter no futuro.

 Você sabe que profissão é essa? Converse com seus 
colegas sobre ela.

6. E você? O que quer ser no futuro? Faça um desenho e 
explique aos colegas com o que pretende trabalhar.
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MÉDICA. VERIFIQUE A COERÊNCIA NAS 
RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.

RESPOSTA PESSOAL.

Página 178

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.
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Orientações metodológicas
Converse com as crianças sobre os sentimentos delas: 

quando se sentem mais tristes ou mais alegres? Que situa-
ções vividas lhes trazem alegria? Gostam de se sentir ale-
gres? Por quê? O que fazem para deixar outras pessoas 
alegres? Troque ideias com elas sobre o que está represen-
tado em cada ilustração. Peça que deem outros exemplos de 
alegria que tenham vivenciado e, por fim, representem pelo 
desenho duas situações em que seja mostrada a alegria.

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos de aprendizagem e desenvolvimento da BNCC:  
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais; (EI03EO02) Agir de manei-
ra independente, com confiança em suas capacidades, reco-
nhecendo suas conquistas e limitações; (EI03EO04) Comu-
nicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;  
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no aten-
dimento adequado a seus interesses e necessidades em si-
tuações 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.
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7. Pinte as letras da palavra. 

ALEGRIA
ONDE ESTÁ A ALEGRIA?

8. As cenas a seguir mostram situações de alegria. Abaixo, 
faça dois desenhos que também representem você em 
situações de alegria. 
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CALENDáRIO
Orientações metodológicas
Antes de realizar a atividade com a turma, explore o texto 

sugerido sobre A SEMANA. Oriente as crianças na realização 
das atividades. Explore o texto com os nomes dos dias da 
semana. Para uma aprendizagem mais significativa, explore os 
dias da semana, relacionando-os com as vivências das crian-
ças. Entregue a cada criança uma folha, como a sugerida a se-
guir, e peça-lhe que faça um desenho e escreva uma atividade 
que tenha ocorrido em sua vida, em cada dia da semana. 

A SEMANA
SETE DIAS A SEMANA TEM
QUANDO UM ACABA
OUTRO LOGO VEM.
DOMINGO,
SEGUNDA-FEIRA,
TERÇA-FEIRA,
QUARTA-FEIRA,
QUINTA-FEIRA,
SEXTA-FEIRA,
SÁBADO.
QUE BOM!

AUTOR DESCONHECIDO
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CALENDÁRIO

A SEMANA TEM SETE DIAS. 

DOMINGO

QUARTA-FEIRA

SABADO

TERCA-FE
IRA

QUINTA-F
EIRA

SEXTA-FEIRA

DOMINGO

QU

SABADO

TERCA-FE
IRA

QUINTA-F
EIRA

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

1. Pinte os retângulos com os dias da semana em que você 
vai para a escola.

2. Qual é o dia da semana de que você mais gosta? Por quê?

 Desenhe uma atividade que você realiza nesse dia.

RESPOSTA PESSOAL. VERIFIQUE A COERÊNCIA 
NAS RESPOSTAS DAS CRIANÇAS.
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Pergunte às crianças: que dia da semana é hoje? Que dia da semana foi ontem? Que dia da 
semana será amanhã?

Dias da semana

DIA DA SEMANA DESENHO REGISTRO ESCRITO

DOMINGO

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

Após o preenchimento do quadro, troque ideias com as crianças a fim de que possam apresentar o 
que produziram e contar sobre o que desenharam e escreveram. Mais uma vez, chame a atenção delas 
para o fato de que a rotina pode variar entre as crianças da turma e de uma família para outra.

Para saber mais
Veja uma sugestão de como trabalhar o tema no endereço a seguir: <https://novaescola.org.br/con-

teudo/6524/medidas-de-tempo>. Acesso em: 2 mar. 2020.

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; (EI03EO02) Agir de maneira independente, com 
confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; (EI03EO04) Comuni-
car suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; (EI03CG05) Coordenar suas habilida-
des 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.

Orientações metodológicas
Organize uma roda de conversa. Verifique o que as crian-

ças sabem sobre o tema por meio de perguntas como: o que é 
um calendário? Para que serve? Quantos meses tem o calen-
dário e qual é o nome de cada mês? Em que momentos você 
utiliza o calendário? Antes de realizar a atividade proposta, 
apresente os meses do ano para a turma, de preferência usan-
do um calendário completo. Converse com as crianças sobre 
a sequência dos meses, mostrando-lhes que eles não mudam 
a ordem, ano após ano. Depois, destaque de uma “folhinha de 
calendário do ano” o mês em curso e peça aos alunos que, 
sob sua orientação, resolvam a atividade proposta. 

Para saber mais
O calendário é um instrumento utilizado com frequência em 

nosso dia a dia para medir o tempo. As pessoas têm neces-
sidade de marcar o tempo, com o objetivo de organizar suas 
atividades diárias e, também, demarcar datas comemorativas. 
Por isso, a compreensão do calendário pode auxiliar os alunos 
na consulta e entendimento das informações nele contidas.
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3. Complete a folha de calendário, de acordo com o mês em 
que você está.

4. Consultando o calendário, responda.

 QUE DIA É HOJE? 

 QUE DIA FOI ONTEM? 

 E AMANHÃ? 

 HÁ FERIADO NESTE MÊS? 

 QUE DIA? 

 QUANTOS DIAS DE AULA  
TEM O MÊS TODO? 
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Orientações metodológicas
Desta vez, vamos trabalhar o calendário, relacionando-o 

aos aniversários das crianças. Ao realizar a atividade, tro-
que ideias com a turma sobre a importância de considerar o 
aniversário de cada um como um dia especial, que merece 
ser comemorado. Respeite e instrua as crianças a respeitar 
se alguma criança, por razões pessoais, familiares, religiosas 
ou de qualquer outra ordem, disser que não comemora seu 
aniversário.

Após o término do registro desta página, distribua uma fo-
lha de papel em branco a cada uma das crianças e oriente-as 
a ilustrar uma comemoração de aniversário que tenham tido 
ou presenciado, escrevendo também o nome do aniversa-
riante e a data do aniversário (dia, mês e ano de nascimen-
to). Respeite se alguma criança não quiser fazer o desenho. 
Sugira que ela desenhe outra comemoração que considere 
importante. Exponha a produção em local adequado da sala 
de aula, para observação e troca de ideias com a turma. 
Finalize o trabalho com a música “Parabéns”, cantada na 
maioria das comemorações. Troque ideias sobre a letra da 

música e o que ela expressa (alegria, momento especial, carinho).

Atividade complementar
Assista e cante com a turma: “PARABÉNS DA GALINHA PINTADINHA - Clipe Música Oficial 

- Galinha Pintadinha DVD 4.” Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ei2-jJDBHc>. 
Acesso em: 2 mar. 2020.

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; (EI03ET06) Relatar fatos impor-
tantes 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.

O ANO TEM 12 MESES

1. Pinte uma bolinha para cada colega de turma no mês em 
que ele faz aniversário.

 JANEIRO               

 FEVEREIRO              

 MARcO               

 ABRIL               

 MAIO                

 JUNHO               

 JULHO               

 AGOSTO               

 SETEMBRO              

 OUTUBRO              

 NOVEMBRO              

 DEZEMBRO              

2. Escreva o nome do mês em que há mais 
aniversários.______________________
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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, re-
gistro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes; (EI03ET06) Relatar fatos impor-
tantes 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.
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O QUE É DINHEIRO?
Orientações metodológicas
As crianças dessa faixa etária estão começando a en-

tender a função do dinheiro na vida das pessoas: “quanto 
vale cada cédula e moeda”, “quanto custa o que pretendo 
comprar”, “quanto tenho de troco”, “quanto devo” são ques-
tões ainda pouco significativas nessa faixa de idade. Receber 
balas como troco, por exemplo, é uma coisa que as atrai. 
As crianças devem construir uma relação saudável com o 
dinheiro, por isso é importante que desde cedo tenham no-
ção do que é seu e o que é do outro, da dificuldade de se 
conseguir dinheiro e da facilidade de gastá-lo. 

Propomos atividades sobre o nosso dinheiro com o obje-
tivo de as crianças reconhecerem cédulas e moedas, viven-
ciarem situações de trocas (para compreender o valor do 
dinheiro) e efetuarem contagem de cédulas e moedas. Ex-
plore a parlenda com a turma, desenvolvendo uma atividade 
integrada com a língua portuguesa. Chame a atenção para 
as rimas, peça às crianças que identifiquem algumas palavras 
e relacione esta parlenda com outras que já conheçam. 

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; (EI03EO02) Agir de manei-
ra independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; 
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; e (EI03EF01) Expres-
sar 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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O QUE É DINHEIRO?

1. Recite a parlenda com a turma.

 JACARÉ

 JACARÉ FOI AO MERCADO

 NÃO SABIA O QUE COMPRAR

 COMPROU UMA CADEIRINHA

 PRA COMADRE SE SENTAR 

 A COMADRE SE SENTOU

 A CADEIRA ESBORRACHOU

 JACARÉ CHOROU, CHOROU

 O DINHEIRO QUE GASTOU.

2. Marque com um X a resposta certa.

 O QUE O JACARÉ COMPROU NO MERCADO?
 

    UMA MESA.   UMA CADEIRA.   UMA CAMA.

 O JACARÉ CHOROU POR CAUSA DE QUÊ?

  DA COMADRE.    DO DINHEIRO QUE GASTOU.

DOMÍNIO PÚBLICO
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Orientações metodológicas
Inicialmente, distribua folhetos de supermercados e far-

mácias para a turma e verifique as informações que os alu-
nos conseguem compreender. A seguir, explore o folheto 
ilustrado. É preciso que entendam que esse folheto é fictício 
e foi ilustrado para ser explorado com a turma. Peça que 
consultem, junto a um adulto, os preços reais dos produtos 
e, na troca de ideias, discuta a variação de preços que pode 
existir entre os estabelecimentos comercias. Realize a ativi-
dade proposta, consultando os valores das cédulas ilustra-
das na página seguinte. Verifique as noções que as crianças 
já possuem sobre o uso do dinheiro nas compras: o que é 
um produto caro? E um produto barato? O que acontece 
quando pagamos uma compra com cédulas de maior valor 
que o preço cobrado? Por que recebemos troco? Enfim, ex-
plore expressões comuns ao uso do dinheiro em situações 
de compra. Usar dinheiro é a única forma de realizar paga-
mentos, compras? Que outras formas podem ser utilizadas?

Estas atividades contemplam os seguintes obje-
tivos 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; (EI03EO02) Agir de manei-
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3. Observe o panfleto da “Papelaria Lili”.

BORRACHA60 CENTAVOS

ESTOJO
20 REAIS

É

MATERIAIS ESCOLARES

AQUI!
LIlI

pa
pel

ar
ia

BO

ESTOJO

PACOTE DE PAPEL A43 REAIS

MASSINHA 
DE MODELAR

7 REAIS

CADERNO10 REAIS

LÁPIS

50 CENTAVOS
APONTADOR 
2 REAIS

MASSINHA 

LÁPIS

GIZ DE CERA
5 REAIS

LÁPIS DE COR15 REAIS

4. Consulte o panfleto e responda para a turma:

 QUAL É O OBJETO ESCOLAR MAIS CARO? 

 QUAL É O OBJETO ESCOLAR MAIS BARATO? 

 QUAL É O PREÇO DO CADERNO? 

 QUANTO TENHO QUE PAGAR, SE EU COMPRAR  UM 
APONTADOR E UMA MASSINHA DE MODELAR? 
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Orientações metodológicas
Se possível, apresente algumas cédulas verdadeiras para 

as crianças, ou verifique se elas as identificam nas imagens e 
se sabem dizer quais cédulas valem mais e quais valem me-
nos. Veja se reconhecem todas as moedas e as identificam 
com os seus valores. Você pode propor que elas criem suas 
cédulas e moedas, com valores semelhantes às cédulas ver-
dadeiras, e que as usem em brincadeiras de compra e venda. 

Atividade complementar
Explore com a turma um panfleto de supermercado. Dis-

tribua os panfletos, um para cada dupla. Pergunte: onde 
encontramos os produtos ilustrados nesse panfleto? Quem 
vai ao supermercado com os familiares? Que alimentos sua 
família tem hábito de comprar? Aprofunde a troca de ideias 
com questões como: vocês sabem como o leite, a carne, as 
frutas e as verduras chegam ao supermercado? Quais des-
ses alimentos vocês têm o hábito de comer? Alguém conhe-
ce uma horta? O que é produzido nas hortas?

Assista ao vídeo com a turma e troque ideias em sala: “De Onde Vem o Leite? #Episódio 11.” Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iGAwTwdB5NA>. Acesso em: 2 mar. 2020.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da 
BNCC: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhe-
cendo suas conquistas e limitações; (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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5. Escreva o nome do material escolar que você pode comprar 
com o mesmo valor das cédulas a seguir.

               
  _______________     _____________    _____________

                    
  __________________________                     _____________

6. Circule a moeda de maior valor. Faça um X na moeda de 
menor valor. 

 
7. Agora, circule a cédula de maior valor. Faça um X na 

cédula de menor valor. 
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ra independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações; 
(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades; 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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Orientações metodológicas
As moedas e cédulas criadas pelas crianças seriam ótimo 

material de manipulação para resolução das atividades pro-
postas nesta página. Sem esse recurso, elas também con-
seguem resolver o que é proposto, mas as notas e moedas 
feitas por elas dariam mais ludicidade à atividade. Existe a 
possibilidade de encontrar, na internet, cédulas e moedas 
para imprimir. Considere essa possibilidade, caso tenha re-
cursos.

Aproveite a atividade para retomar as noções de adição 
já trabalhadas.

Esta atividade contempla os seguintes objetivos de aprendi-
zagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET01) Estabelecer 
relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades; (EI03ET04) Registrar observações, manipu-
lações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
registro por números ou escrita espontânea), em diferen-
tes suportes; e (EI03EO02) Agir de maneira independen-
te, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

Orientações metodológicas
Oriente as crianças na realização da atividade. Consulte 

o glossário com os alunos e leia para a turma o significado 
da palavra “lona”, aplicando-o a outros contextos. Explore as 
cores usadas e a sequência em que elas ocorrem. Converse 
sobre o circo: se conhecem e já foram, o que pode ser visto 
num circo, a compra de ingressos de entrada, a variedade 
de assentos (mais próximos e mais distantes do picadei-
ro). Vocês gostam dos palhaços? O que eles fazem? E os 
trapezistas? O que se costuma vender no circo, além dos 
ingressos? Qual é a forma do circo? Você fica alegre quando 
vai ao circo? Peça-lhes que contem suas vivências nas idas 
a circos. Ou, àquelas crianças que nunca foram, peça que 
falem de suas expectativas.

Estas atividades contemplam os seguintes objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento da BNCC: (EI03ET04) Re-
gistrar observações, manipulações e medidas, usando múl-
tiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita 
espontânea), em diferentes suportes; (EI03EO02) Agir de 
maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações; e (EI03EF06) Produzir suas próprias histórias orais e es-
critas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.
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8. Escreva, no quadrinho, a quantia que cada criança 
conseguiu juntar em seu cofrinho.
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VAMOS BRINCAR?

1. Dia de circo! Pinte a lona do circo, seguindo a sequência 
de cores.

2. Escreva uma frase sobre o circo. 
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GLOSSÁRIO

Lona: material usado para 
cobrir tendas, como as de circo. 
A lona do circo é colorida.
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ENCARTE 1
Referente à página 115

P
ix

ab
ay

.c
om

Página 188

Página 189 Página 190

Orientações metodológicas
As informações do glossário devem ser discutidas e 

exemplificadas junto à turma no momento em que são des-
tacadas 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 so-
bre o significado das palavras desconhecidas. Explique como 
é organizado (a partir das letras que formam as palavras).
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ENCARTE 2
Referente à página 143

P
ix

ab
ay

.c
om

Página 191 Página 192

Como é a última etapa do ano escolar e da Educação Infantil, espera-se que as crianças tenham 
consolidadas algumas habilidades básicas em numeracia, como: contagem, registro e identificação de 
quantidades de 0 a 20 pelo menos; identificação do zero como representante da ausência de quantida-
des; identificação de formas geométricas planas elementares e espaciais de forma geral; noções de lo-
calização, espacialidade, tamanho, direcionalidade, medidas de tempo, massa, capacidade, comprimento; 
ideias de adição e subtração; identificação de padrões em sequências simples; montagem de quebra-ca-
beças simples; reconhecimento da função do dinheiro e de notas e moedas do nosso sistema monetário.
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Conclusão do capítulo 6
Os objetivos pedagógicos relativos aos conteúdos trabalhados neste capítulo estão relacionados 

aos subtítulos: “Números depois de 10”, “Podemos medir o tempo?”, “Calendário” e “O que é 
dinheiro?”. Foram retomados e ampliados conceitos de quantidade e sequência numérica de 0 a 20, 
medidas de tempo relativas à divisão do dia (manhã, tarde e noite), passado presente e futuro, dias da 
semana, meses do ano, além de noções relativas ao nosso dinheiro. Também foram apresentados temas 
relacionados ao mundo natural e social destacados na seção APRENDENDO MAIS: Corpo Humano.

A seguir, sugerimos uma ficha sobre o que foi trabalhado, para que você possa registrar suas obser-
vações em relação à trajetória de cada criança e do grupo: seus avanços, possibilidades e aprendiza-
gens. Esses registros evidenciarão os progressos ocorridos no período observado e eventuais dificulda-
des a serem retomadas. A ficha pode ser usada para cada criança e para o grupo. Permitirá, assim, que 
você compare os resultados e averigue o que é comum a todos e o que apresenta problemas pontuais.

Objetivos pedagógicos – em  
relação aos números de 0 a 20 o aluno:

Sim Parcialmente Não

Organiza elementos em grupos de 10 e escreve o número 
correspondente?

Lê, escreve e compara os números de 0 a 20?

Identifica o número que vem antes e o que vem depois de um 
determinado número?

Escreve os números em sequência numérica de 0 a 20?

Identifica a regra ou padrão e completa sequências de 1 em 1?

Objetivos pedagógicos – em  
relação a medidas de tempo o aluno:

Sim Parcialmente Não

Identifica manhã, tarde e noite como períodos do dia?

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

Relaciona as atividades que realiza ao período do dia 
correspondente?

Percebe que os fatos acontecem numa determinada sequência 
no tempo?

Objetivos pedagógicos – em  
relação ao calendário o aluno:

Sim Parcialmente Não

Reconhece e nomeia os dias da semana?

Aplica as noções de tempo trabalhadas em situações do seu dia 
a dia?

Reconhece a importância do calendário na organização da vida 
das pessoas?EDITO
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Identifica unidades de tempo: ano, mês, semana e dia?

Reconhece o calendário como forma de marcar o tempo?

Objetivos pedagógicos – em  
relação ao uso do dinheiro o aluno:

Sim Parcialmente Não

Identifica as moedas que compõem o nosso sistema monetário?

Reconhece que as moedas possuem valores diferentes?

Identifica os valores das moedas?

Relaciona os valores das moedas ao seu poder de compra?

Reconhece os valores das cédulas de reais?

Resolve problemas de adição e subtração com cédulas do real?

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

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

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

Sim Parcialmente Não

(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. 

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

Sim Parcialmente Não

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em 
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.EDITO
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(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.

Campo de experiências  
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Sim Parcialmente Não

(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” 

Sim Parcialmente Não

(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”

Sim Parcialmente Não

(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.

(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.EDITO
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ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 
EXTERNOS À ESCOLA
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>.

Excursões a parques e museus podem ser realizadas desde a 
Educação Infantil. No entanto, para que os objetivos educacio-
nais 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.

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. 

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.

Base Nacional Comum Curricular
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) cumpre a atribui-
ção do Ministério da Educação (MEC) de encaminhar ao Con-
selho 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 Muni-
cípios. Documento homologado em dezembro de 2017. Dis-
ponível em: <https://cutt.ly/af7eHSw>. Acesso em: set. 2020.

Política Nacional de Alfabetização
Programa 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 Edu-
cação 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 
sujeito histórico e de direitos e determina, dentre outras 
coisas, que a aprendizagem na Educação Infantil deve ter 
como eixos estruturantes das práticas pedagógicas as inte-
rações e a brincadeira, de forma a garantir esses direitos.
Disponível em: <https://cutt.ly/Hf7eMLn>. Acesso em: set. 2020.

Tempo de aprender
Programa de formação de professores em práticas de al-
fabetização 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, proven-
do modelagens de aulas com estratégias de ensino para o 
desenvolvimento de habilidades ligadas à literacia, como 
consciência fonológica e fonêmica, conhecimento alfabéti-
co, 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.

Conta pra mim
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 estra-
tégias, 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.EDITO
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Disponíveis em: <https://cutt.ly/Bf7e3Qx> e <https://cutt.
ly/1f7e7Dt>. (músicas, histórias e acesso às playlists do 
MEC). Acessos em: set. 2020.

LEITURAS COMPLEMENTARES
•	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>.
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