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Apresentação
Estas sequências didáticas/de atividades foram elaboradas com o intuito de oferecer um suporte adicional aos estudantes, auxiliando-os no processo de recuperação e aprofundamento de aprendizagens essenciais para seu percurso
educacional.
dos estudantes e direcionar o ensino às suas necessidades; e formações, com foco no uso do resultado das avaliações e
no desenvolvimento das atividades presentes neste material.
Os materiais, as avaliações e as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento estão articulados entre si,

-

-
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Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

A sequência didática
A sequência
que vocêdidática
recebe que
trabalhará
você recebe
com textos
trabalhará
que circulam
com textos
emque
campos
circulam
da vida
em social
campos
dosdaquais
vida particisocial dos quais partici
pamos, cotidianamente,
pamos, cotidianamente,
e que comporão eosque
materiais
comporão
dos os
estudantes
materiaiscom
dos orientações
estudantes com
didáticas.
orientações
O percurso
didáticas.
proposto
O percurso
tem proposto tem
como objetivo apoiar
comooobjetivo
seu trabalho
apoiarpedagógico
o seu trabalho
no retorno
pedagógico
às aulas
no presenciais,
retorno às aulas
alémpresenciais,
de favoreceralém
o desenvolvimento
de favorecer o desenvolvimento
de
de
habilidades previstas
habilidades
no Currículo
previstas
Paulista.
no Currículo Paulista.
Nesta sequência Nesta
didática,
sequência
propõe-se
didática,
o trabalho
propõe-se
com aoampliação
trabalho com
do conhecimento
a ampliação do
sobre
conhecimento
verbetes e sobre
sua produção
verbetespelos
e sua produção pelo
a estrutura, o tema
a estrutura,
e a situação
o tema
comunicativa.
e a situação comunicativa.
Espera-se que você
Espera-se
e sua turma
que você
desenvolvam
e sua turma
uma
desenvolvam
situação de leitura
uma situação
semelhante
de leitura
à prática
semelhante
social deà ler
prática
verbetes.
social de ler verbetes.

Assim, para desenvolver
Assim, para
estadesenvolver
sequência didática,
esta sequência
serão contempladas
didática, serão
ascontempladas
habilidades doasCurrículo
habilidades
Paulista
do Currículo
elencadas
Paulista
no elencadas no
quadro abaixo. quadro abaixo.

Objetos de conhecimento
Objetos de conhecimento

Habilidades

Habilidades

Aulas em que as Aulas em que as
habilidades são habilidades são
trabalhadas
trabalhadas

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

(EF35LP01) Ler e compreender,
(EF35LP01) Ler
silenciosamente
e compreender,e,silenciosamente
em
e, em
Aulas 1, 2 e 4
textuais variados. textuais variados.

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

(EF04LP09) Ler e compreender
(EF04LP09) Ler
verbetes
e compreender
de enciclopédia
verbetes de enciclopédia
ou de dicionário (digitais
ou de dicionário
ou impressos),
(digitais
considerando
ou impressos), considerando
Aulas 1, 2, 3, e 4 Aulas 1, 2, 3, e 4
a situação comunicativa,
a situação
o tema/assunto,
comunicativa,
a estrutura
o tema/assunto, a estrutura
composicional e o estilo
composicional
do gênero.
e o estilo do gênero.

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

Aulas 1, 2 e 4

escrita de verbetesescrita
de enciclopédia
de verbetes
oude
deenciclopédia
dicionário ou de dicionário
(digitais ou impressos),
(digitais
o tema/assunto,
ou impressos),
a estrutura
o tema/assunto,
com- a Aulas
estrutura
1, 2,com3, 4, 5 eAulas
6 1, 2, 3, 4, 5 e 6
curiosidades...), o estilo
curiosidades...),
e a situaçãoo comunicativa.
estilo e a situação comunicativa.

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

rentes gêneros (assunto/tema),
rentes gêneros
demonstrando
(assunto/tema),
compredemonstrando compreAulas 4 e 8
ensão global.
ensão global.

Aulas 4 e 8

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

(EF35LP05) Inferir (EF35LP05)
o sentido deInferir
palavras
o sentido
ou expressões
de palavras ou expressões
desconhecidas, na desconhecidas,
leitura de textosna
deleitura
diferentes
de textos
gêne-de diferentes
Aulas
gêne3e4
ros.
ros.

Aulas 3 e 4

Pontuação

caderno do professor

(EF04LP01B) Pontuar
(EF04LP01B)
corretamente
Pontuar
textos,
corretamente
usando textos, usando
Pontuação

Produção escrita Produção escrita

Produção escrita Produção escrita

Aulas 5, 6, 7, 8, 9 eAulas
10 5, 6, 7, 8, 9 e 10
e reticências, segundo
e reticências,
as características
segundopróprias
as características
dos
próprias dos
diferentes gêneros.diferentes gêneros.
(EF04LP22A) Planejar
(EF04LP22A)
e produzir,Planejar
com certa
e produzir,
autonomia,
com certa autonomia,
verbetes de enciclopédia
verbetes
oude
deenciclopédia
dicionário (digitais
ou de dicionário
ou im- (digitais ou imAulas 5, 6, 7, 8, 9 eAulas
10 5, 6, 7, 8, 9 e 10
pressos), considerando
pressos),
a situação
considerando
comunicativa,
a situação
o tema/
comunicativa, o tema/
assunto, a estruturaassunto,
composicional
a estrutura
e o estilo
composicional
do gênero.
e o estilo do gênero.
(EF04LP22B) Revisar
(EF04LP22B)
e editar verbetes
Revisardee enciclopédia
editar verbetes
oude enciclopédia ou
de dicionário produzidos,
de dicionário
digitaisproduzidos,
ou impressos,
digitais
cuidanou impressos, cuidanAula 10

Aula 10
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Aulas 1 e 2 Aulas
– Explo1 e 2 – Explorando verbetes
rando verbetes
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Duas aulas.

Duas aulas.

Dicionários e Dicionários
enciclopé- e enciclopédias disponíveisdias
na disponíveis
instina instituição escolar. Se
tuição
possível,
escolar. Se possível,
um projetor com
umcompuprojetor com computador conectadotador
à internet
conectado à internet
para mostrar para
as buscas
mostrar as buscas
on-line nos veículos
on-lineindinos veículos indicados neste material.
cados neste material.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Se possível, realize
Se possível,
a aula realize a aula
na biblioteca danaescola.
biblioteca
É da escola. É
importante queimportante
os estu- que os estudantes possamdantes
conhecer
possam conhecer
o portador doo texto
portador
de do texto de
forma real e não
forma
somenreal e não somente por meio daste fotos
por meio
do das fotos do
material. Se puder,
material.
peçaSe puder, peça
antecipadamente
antecipadamente
que as
que as
crianças tragamcrianças
de casatragam de casa
dicionários e dicionários
enciclopé- e enciclopédias da família. dias da família.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOs devem
estudantes devem
ser organizadosserem
organizados
seem semicírculo ou em
micírculo
duplas,ou em duplas,
considerando oconsiderando
distancia- o distanciamento social, conforme
mento social,
as conforme as
orientações dosorientações
órgãos de dos órgãos de
saúde.
saúde.
(EF35LP01) Ler(EF35LP01)
e compre- Ler e compreender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,
em seguida, ememvoz
seguida,
alta, em voz alta,
gêneros textuaisgêneros
variados.
textuais
variados.
sicional
e o estilo
sicional
do gênero.
e o estilo do gênero.

(EF04LP09) Ler(EF04LP09)
e compre- Ler
e compre- (EF04LP23
(EF04LP23
ender verbetesender
de enciverbetes
de enciciclopédia
ou deciclopédia
dicionárioou(digitais
de dicionário
ou impressos),
(digitais ooutema/assunto,
impressos), oatema/assunto,
estrutura com-a estrutura com
clopédia ou de clopédia
dicionárioou de dicionário
(digitais ou impressos),
(digitais ou situação
impressos),
comunicativa.
situação comunicativa.
considerando aconsiderando
situação
a situação
comunicativa, ocomunicativa,
tema/as- DESENVOLVIMENTO
o tema/as- DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
sunto, a estrutura
sunto,
compoa estrutura
compoInforme aos estudantes
Informe aos
sobre
estudantes
o trajeto sobre
de aprendizagem
o trajeto de que
aprendizagem
irão percorrer
quecom
irão apercorrer com a

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
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ano.
ano.
Ao longo desta sequência,
Ao longo desta sequência,
os estudantes serão
os estudantes
convi- serão convidados para estudar
dados
os para
ver- estudar os verbetes por meio betes
da leitura,
por meio da leitura,
por isso, sugerimos
por isso,
quesugerimos que
o/a professor/ao/a
organize
professor/a organize
a leitura em três
a leitura
momenem três momentos:
tos:
1) antes: levantamento
1) antes: levantamento
das hipóteses das
a respeito
hipóteses a respeito
do tema estudado
do tema
por estudado por
meio de perguntas,
meio de
ati-perguntas, ativando os conhecimentos
vando os conhecimentos
prévios;
prévios;
2) durante: o/a
2) profesdurante: o/a professor/a realiza a sor/a
leiturarealiza
co- a leitura colaborativa, aumentando
laborativa,o aumentando o
potencial de compreensão
potencial de compreensão
e o diálogo sobre
e oodiálogo
conte- sobre o conteúdo e a forma deúdo
organizae a forma de organização textual; ção textual;
3) depois: quando
3) depois:
o/a quando o/a
professor/a retoma
professor/a
o que retoma o que
foi discutido com
foi os
discutido
estu- com os estudantes, registrando
dantes,
o que
registrando o que
foi estudado. foi estudado.
Para dar continuidade,
Para dar continuidade,
converse com osconverse
estudan-com os estudantes com base nos
tesquestiocom base nos questionamentos da namentos
Atividade da Atividade
1. Essa conversa
1. Essa
tem conversa
o
tem o
objetivo de promover
objetivo ode promover o
levantamento dos
levantamento
conhedos conhecimentos prévios
cimentos
que osprévios que os
estudantes já estudantes
possuem já possuem
acerca da leitura
acerca
de verda leitura de verbetes. Tais conhecimentos
betes. Tais conhecimentos
apoiarão suas apoiarão
interven-suas intervenções, ao mesmo
ções,tempo
ao mesmo tempo
que a circulaçãoque
de ainforcirculação de informação sobre asmação
experiênsobre as experiênno estudante no
cias de cada
cias de cada
equência didática
sequência
aqui proposta.
didática Se
aqui
puder,
proposta.
organize
Se puder,
as atividades
organizedaassequência
atividadesdi-da sequência
di- estudante
contato com
e dicionários e
- contato com- dicionários
promovepromoveido por você com
zidoaspor
aulas/etapas
você com as
daaulas/etapas
sequência didática
da sequência
e que converse
didática esobre
que converse
esse enciclopédias
sobre esse enciclopédias
rá para
aprendizagens
sobre
sobre
percurso. Diga que,
percurso.
ao longo
Digados
que,
estudos,
ao longo
esse
doscartaz
estudos,
poderá
esseser
cartaz
um apoio
poderápara
ser que
um apoio
que rá aprendizagens
práticaa social
essa prática
para social para
aibam em qualsaibam
atividade
em estão
qual atividade
e qual desenvolverão
estão e qual na
desenvolverão
próxima aula,
nade
próxima
modo aaula,essa
de modo
toda a turma. O
toda
objetivo
a turma. O objetivo
acompanharemacompanharem
e se planejaremepara
se planejarem
as atividades.
para as atividades.
é ampliar
é ampliar a competência
É importante que,
É importante
desde o começo,
que, desde
os estudantes
o começo,saibam
os estudantes
por quesaibam
estão fazendo
por queoestão
fazendo ao competência
leitora.
leitora.
Para a Atividade
2, se
a Atividade
es2, se esdoada a enciclopédia
doada por
a enciclopédia
eles produzida.
por eles
Sugerimos
produzida.
a doação
Sugerimos
aos estudantes
a doação aos
de 3º
estudantes
de 3º Para
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tiver na sala de
tiverleitura/
na sala de leitura/
biblioteca da biblioteca
escola ou da escola ou
em posse de dicionários
em posse de dicionários
e enciclopédiase do
enciclopédias
acerdo acervo escolar e/ouvodos
escolar
estu- e/ou dos estudantes, permitadantes,
que eles
permita que eles
explorem os materiais,
explorem
to-os materiais, tomando o devido
mando
cuidado
o devido cuidado
de higienizá-losde durante
higienizá-los durante
a troca.
a troca.
Faça perguntasFaça
que perguntas
conque conduza o olhar das
duza
crianças
o olhar das crianças
para o materialpara
ali dispoo material ali disponível:
nível:
• Como estão•organizaComo estão organizados os verbetes?dos os verbetes?
• Quantos verbetes
• Quantos
têm verbetes têm
em cada material?
em cada material?
• Como o termo
• Como
a ser o termo a ser
•

•
material traz fotos
material
ou traz fotos ou
ilustrações? ilustrações?
• O que mais
• aparece
O que mais aparece
no verbete? no verbete?
Lembre-se ainda
Lembre-se
de que ainda de que
devemos tomardevemos
cuidadotomar cuidado
com todo material
com todo
com- material compartilhado pelaspartilhado
crianças. pelas crianças.
Em seguida, você
Em poderá
seguida, você poderá
convidá-las a socializar
convidá-las
o a socializar o
que observaramque
nosobservaram
manos materiais. Caso não
teriais.
tenha
Caso não tenha
materiais disponíveis,
materiaisosdisponíveis, os
estudantes podem
estudantes
apoiar podem apoiar
a análise nos atextos
análise
do nos textos do
próprio material:
próprio
“pinamaterial: “pinacoteca” e “Pinacoteca
coteca” do
e “Pinacoteca do
Estado de São Paulo”.
Estado Prede São Paulo”. Preencha o quadro encha
da atividao quadro da atividade de forma coletiva
de de com
forma coletiva com
a turma.
a turma.
portador textualportador
em que textual
estão inseridos;
em que estão inseridos;
Durante a comparação
Durante a comparação
•
que
os
verbetes
•
que
trazem
os
verbetes
o
termo
trazem
em
destaque;
o termo em destaque;
entre os verbetes
entre
de encios verbetes de enci• que osesverbetes
• que
podem
os verbetes
trazer imagens
podem etrazer
ilustrações
imagens
correspondentes
e ilustrações correspondentes
ao assunto;
ao assunto
clopédia e dicionário,
clopédiaes-e dicionário,
a função social
• desse
a função
gênero;
social desse gênero;
pera-se que os estudantes
pera-se que os• estudantes
observem:
observem: • que na enciclopédia,
• que nanormalmente,
enciclopédia, aparecem
normalmente,
verbetes
aparecem
relacionados
verbetesa relacionados
locais,
a locais
• as semelhanças
• ase semelhanças
die dináriosubstantivos
encontramos
substantivos
adjetivos
e outras informaçõe
encontramos
comuns,
verbos,comuns,
adjetivosverbos,
e outras
informações
ferenças entre os
ferenças
ver- entrenário
os verbetes em função
betes
do em função do

•

caderno do professorcaderno
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•

poiar seu trabalho,
apoiarveja
seunotrabalho,
quadro veja
da Atividade
no quadro2 da
sugestões
Atividade
de 2questionamentos
sugestões de questionamentos
que podem mobilizar
que podem
os estumobilizar os estudantes a chegarem
dantes
às conclusões
a chegaremque
às conclusões
irão anotar que
na segunda
irão anotar
coluna.
na segunda coluna.

ealizada.
realizada.
Na terceira e última
Na terceira
atividade
e última
dessaatividade
aula, os estudantes
dessa aula,devem
os estudantes
registrardevem
o que registrar
entenderam
o que
sobre
entenderam
verbete nessa
sobre verbete nessa
primeira etapa da
primeira
sequência
etapadidática.
da sequência didática.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

Professor/a, converse
Professor/a,
com osconverse
estudantes
comaos
respeito
estudantes
do apoio
a respeito
das atividades
do apoiodesenvolvidas
das atividadesnessa
desenvolvidas
aula e registradas
nessa aula e registradas
por eles na Atividade
por eles3.na
Explique
Atividade
a todos
3. Explique
que na apróxima
todos que
aulanaeles
próxima
continuarão
aula eles
trabalhando
continuarão
com
trabalhando
verbetes e,com
ao verbetes e, ao

Aula 3 – Explorando
Aula 3 – dicionários
Explorando dicionários

Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a

EMPO

Uma aula.

MATERIAIS

TEMPO

Uma aula.

MATERIAIS

Dicionários, cartolina,
Dicionários,
canetinhas,
cartolina,
marca-texto.
canetinhas, marca-texto.

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

eia antecipadamente
Leia antecipadamente
a atividade paraase
atividade
prepararpara
parasea preparar
aula. para a aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes estarão
Os estudantes
organizados
estarão
cada
organizados
um em suacada
carteira
um em
comsua
o material
carteira da
comsequência
o materialdidática
da sequência
descrita.
didática descrita.

EF04LP23

(EF04LP23

uriosidades...),curiosidades...),
o estilo e a situação
o estilo
comunicativa.
e a situação comunicativa.

EF04LP09) Ler (EF04LP09)
e compreendLer
er evecompreender
rbetes de encverbetes
iclopédiade
ouenciclopédia
de dicionárioou(dde
igitdicionário
ais ou imp(digitais
ressos), cou
onsimpressos),
iderando aconsiderando a
ituação comunicativa,
situação ocomunicativa,
tema/assunto,o atema/assunto,
estrutura composicional
a estruturaecomposicional
o estilo do gênero.
e o estilo do gênero.

EF35LP05) Inferir
(EF35LP05)
o sentidoInferir
de palavras
o sentido
ou expressões
de palavrasdesconhecidas,
ou expressões desconhecidas,
na leitura de textos
na leitura
de diferentes
de textosgêneros.
de diferentes gêneros.

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Converse com os
Converse
estudantes
comcom
os estudantes
base nas questões
com basedanas
Atividade
questões1.da
Além
Atividade
de questioná-los
1. Além dee questioná-los
comentar as expee comentar as expeiências que possuem,
riências compartilhe
que possuem,
com
compartilhe
eles as suas
com
experiências
eles as suas
como
experiências
leitor/a, conte
comoasleitor/a,
ocasiões
conte
em as
que
ocasiões
você em que você

por exemplo). por exemplo).

porque o próprio
porque
contexto
o próprio
em quecontexto
está inserida
em que
dáestá
pistas
inserida
do quedáela
pistas
querdo
dizer.
que ela quer dizer.

cadernodo
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Na Atividade 2,Na
os Atividade
estudantes2,são
os convidados
estudantes são
paraconvidados
analisar a página
para analisar
de umadicionário.
página deEles
um dicionário.
devem realizar
Eles inicialdevem realizar inicial
mente uma leitura
mente
silenciosa
uma leitura
das informações
silenciosa das
e localizar
informações
o verbete
e localizar
“fábula”.
o verbete
Peça que
“fábula”.
marquem
Peçaaque
palavra
marquem
usando
a palavra usando
uma caneta queuma
destaque
canetao que
termo.
destaque
Peça também
o termo.que
Peça
eles
também
compartilhem
que elesascompartilhem
estratégias que
as estratégias
usaram paraque
a localizausaram para a localiza
ção. Em seguida,ção.
registrem
Em seguida,
as estratégias
registremque
as estratégias
utilizaram, destacando
que utilizaram,
a localização
destacando
pela
a localização
ordem alfabética.
pela ordem
Pergunte
alfabética. Pergunte
sobre o tamanho
sobre
das oletras
tamanho
no dicionário.
das letrasLeia
no dicionário.
outros verbetes
Leia outros
com eles,
verbetes
elencando
com eles,
outros
elencando
aspectosoutros
comuns
aspectos
do
comuns do
gênero verbete,gênero
tais como:
verbete, tais como:
• organização retangular
• organização
do texto;
retangular do texto;
•
•
• escrita de texto
• escrita
breve ede
direto.
texto breve e direto.
É importante que
É importante
os estudantes
quepercebam
os estudantes
que os
percebam
diferentes
queportadores
os diferentes
dos portadores
textos exigem
dosestratégias
textos exigem
de leitura
estratégias de leitura
diferentes. Por isso,
diferentes.
é fundamental
Por isso, éque
fundamental
o/a professor/a
que o/a
demonstre
professor/a
aos demonstre
estudantes aos
quais
estudantes
conhecimentos
quais conhecimentos
o leitor
o leito
deve acionar para
deve
ler acionar
um verbete
para de
ler dicionário
um verbetee qual
de dicionário
precisa para
e qual
ler precisa
um verbete
para de
ler enciclopédia.
um verbete de enciclopédia.
Na Atividade 3,Na
releia
Atividade
com eles
3, oreleia
verbete
comtrabalhado
eles o verbete
na aula
trabalhado
demonstrando
na aula que
demonstrando
uma mesmaque
palavra
uma mesma
pode terpalavra
dife- pode ter dife
to, taiscedo,
como:leve,
manga,
cedo,
leve,
morro,
Sefaça
achar
possível,
faça
umpossam
cartaz no
qual possam ir anotando
to, tais como: manga,
morro,
entre
outras.
Seentre
acharoutras.
possível,
um
cartaz no
qual
ir anotando

do da palavra voltando
do da palavra
ao texto
voltando
e observando
ao textoo esentido
observando
que ooautor
sentido
usou.
queSugerimos
o autor usou.
que Sugerimos
o/a professor/a
que elenque
o/a professor/a elenque
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

Professor/a, converse
Professor/a,
com todos
converse
os estudantes
com todospara
os estudantes
saber se conseguiram
para saber se
entender
conseguiram
como entender
procuramos
como
umprocuramos
verbete um verbete
no dicionário e onoque
dicionário
ele nos eoferece
o que ele
de informações.
nos oferece de informações.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
9 do
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Aula 4 – Conhecendo
Aula 4 – Conhecendo
algumas palavras
algumas
no-palavras novas
vas
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Uma aula.

Uma aula.

Dicionários, cartolina,
Dicionários,
ca- cartolina, canetinhas, marca-texto,
netinhas,
ou-marca-texto, outros livros do escritor
tros livros
Mon-do escritor Monteiro Lobato que
teiro
estejam
Lobato que estejam
disponíveis na escola.
disponíveis na escola.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Leia antecipadamente
Leia antecipadamente
a
a
atividade para se
atividade
prepararpara se preparar
para a aula. Separa
possível,
a aula. Se possível,
selecione e leiaselecione
a fábulae leia a fábula
O Orgulhoso, deOMonteiro
Orgulhoso, de Monteiro
Lobato completa
Lobato
para completa
a
para a
turma.
turma.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOs estarão
estudantes estarão
organizados cada
organizados
um em cada um em
sua carteira com
suao carteira
mate- com o material da sequência
rialdidática
da sequência didática
descrita.
descrita.
(EF35LP01) Ler(EF35LP01)
e compre- Ler e compreender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,
em seguida, ememvoz
seguida,
alta, em voz alta,
gêneros textuaisgêneros
variados.
textuais variados.

(EF04LP09) Ler(EF04LP09)
e compre- Ler e compreender verbetesender
de enciverbetes de enciclopédia ou de clopédia
dicionárioou de dicionário
(digitais ou impressos),
(digitais ou impressos),
considerando aconsiderando
situação
a situação
comunicativa, comunicativa,
o tema/
o tema/
assunto, a estrutura
assunto,
coma estrutura composicional e o posicional
estilo do e o(EF04LP23
estilo do (EF04LP23
gênero.
gênero.
enciclopédia ouenciclopédia
de dicionárioou(digitais
de dicionário
ou impressos),
(digitais ooutema/assunto,
impressos), oatema/assunto,
estrutura
a estrutura
(EF35LP03
(EF35LP03
e atextos
situação
e a situação comunicativa.
ideia central deideia
textos
central
de de
de comunicativa.
diferentes gêneros
diferentes
(as- gêneros
(as- Inferir
(EF35LP05)
(EF35LP05)
o sentidoInferir
de palavras
o sentido
ou de
expressões
palavras desconhecidas,
ou expressões desconhecidas,
na leitura
na leitura
sunto/tema), demonstransunto/tema), demonstrande textos de diferentes
de textosgêneros.
de diferentes gêneros.
do compreensãodoglobal.
compreensão global.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
11 do

13
11
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corriam a dicionários
corriam
e ena dicionários e enciclopédias, como
ciclopédias,
ainda como ainda
acontece hoje, acontece
mas agorahoje, mas agora
de forma mais rápida.
de forma
En-mais rápida. Entretanto, nem tretanto,
sempre onem sempre o
que está na internet
que está
é conna internet é consendo importante
sendo
avaliar
importante avaliar
o suporte textual
o suporte
para va-textual para validar as informações.
lidar as informações.
Na Atividade 1,Nacomente
Atividade 1, comente
que vocês lerãoque
um vocês
trecholerão um trecho
da fábula O orgulhoso,
da fábuladeO orgulhoso, de
Monteiro Lobato.
Monteiro
SoliciteLobato. Solicite
que eles leiam que
de maneieles leiam de maneira silenciosa inicialmente.
ra silenciosa inicialmente.
Você pode pedirVocê
parapode
eles pedir para eles
marcarem as palavras
marcarem
queas palavras que
não conhecem usando
não conhecem
um
usando um
marcador. Se ainda
marcador.
houverSe ainda houver
estudantes queestudantes
não leem que não leem
com autonomia,com
apoie
autonomia,
na
apoie na
leitura do texto.
leitura
Circule
do texto. Circule
pela sala para analisar
pela salasepara analisar se
todos estão conseguindo
todos estão conseguindo
fazer suas marcações.
fazer suas marcações.
Em seguida, leia
Em oseguida,
texto leia o texto
em voz alta eemcomente
voz alta e comente
com eles as palavras
com eles
des-as palavras destacadas. Peça que
tacadas.
escre-Peça que escrevam o que acreditam
vam o que acreditam que
Permita que eles
Permita
socialique eles socializem o que escreveram.
zem o que escreveram.
Leia um pouco sobre
Leia um
o aupouco sobre o autor e, se possível,
tor e,
realize
se possível, realize
posteriormenteposteriormente
a leitura
a leitura
da fábula completa.
da fábula completa.
É importante que
É importante
eles per- que eles percebam que o leitor
cebam
vai proque o leitor vai pro-

palavras desconhecidas
palavras desconhecidas
usando pistas do
usando
enredo
pistas do enredo
do texto,
mas, algumas
do texto,vemas, algumas venicie a conversa
Inicie
sobre
a conversa
as formassobre
atuaisasde
formas
buscaatuais
por informação.
de busca por
É bem
informação.
possível É bem
possível
preciso procurar
zes, é preciso
no procurar no
que eles citem aque
busca
elespela
citem
internet
a busca
entre
pelaasinternet
primeiras
entre
opções.
as primeiras
Comente
opções.
que a Comente
inter- zes,
que éa interdicionário.
net é uma invenção
net émoderna,
uma invenção
criadamoderna,
durante acriada
Guerra
durante
Fria, quando
a Guerra
grupos
Fria, quando
diferen-grupos
diferen- dicionário.
Na Atividade
NaosAtividade
estu2, os estues lutavam paratesdominar
lutavame para
controlar
dominar
as informações
e controlar as
nosinformações
meios de comunicação.
nos meios deOcomunicação.
O 2,
dantes
são convidados
dantes são convidados
primeiro e-mailprimeiro
foi enviado
e-mail
em foi
1969.
enviado
Peça que
em 1969.
eles calculem
Peça quequantos
eles calculem
anos fazquantos
isso anos
faz isso
e mostre que é algo
e mostre
recente.
que é algo recente.
do isso
de algumas
de algumas palavras
Antes da internet,
Antes
as pessoas
da internet,
precisavam
as pessoas
buscar
precisavam
por informações
buscar por
e faziam
informações
isso por
e faziam
por dopalavras
os verbetes retira- lendo os verbetes
- lendoretira-

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

doprofessor
professor
caderno do
12 caderno
14
12 caderno do professor
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dos de um dicionário
dos de onum dicionário on-line. Peça que -line.
marquem
Peça que marquem
nidos e que nidos
percebam
e que percebam
os aspectos trabalhados
os aspectos trabalhados
sobre os verbetes.
sobre
Analise
os verbetes. Analise
os verbetes de os
dicionário
verbetes de dicionário
com eles. Lembre-os
com eles.
de Lembre-os de
que entre as característique entre as características dos verbetescasdedos
dicioverbetes de dicionário está o fatonário
de serem
está o fato de serem
organizados emorganizados
ordem al- em ordem alfabética, facilitando
fabética,
o trafacilitando o trabalho do leitorbalho
ao buscar
do leitor ao buscar
as palavras. Além
as palavras.
disso, Além disso,
os verbetes de os
dicionário
verbetes de dicionário
possuem o termo
possuem
desta-o termo destacado, a separação
cado,
silábica
a separação silábica
forma resumidaforma
e clara.
resumida
Às
e clara. Às
vezes, podemosvezes,
encontrar
podemos encontrar
o antônimo daopalavra
antônimo
e da palavra e
exemplos do uso
exemplos
dela emdo uso dela em
frases. Se possível,
frases.
useSe
umpossível, use um
projetor com um
projetor
compucom um computador conectadotador
à internet
conectado à internet
da palavra “tiziu”
da com
palavra
as “tiziu” com as
crianças.
crianças.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Professor/a converse
Professor/a
com converse com
os estudantes sobre
os estudantes
como sobre como
foi realizar essefoi
momento
realizar esse momento
de compartilhamento,
de compartilhamento,
vevede novo sobre de
verbetes
novo sobre
e
verbetes e
sobre o sentidosobre
de palao sentido de palavras ou expressões
vras descoou expressões desconhecidas na leitura
nhecidas
de tex-na leitura de textos de diferentestosgêneros.
de diferentes gêneros.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
13 do

15
13
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PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Leia, antecipadamente,
Leia, antecipadamente,
as
as
atividades desta
atividades
sequên- desta sequêntécnicas dos animais
técnicastrados animais trazem o nome popular
zem o nome
do popular do
bicho como terceiro
bichoitem,
como terceiro item,
e não em destaque,
e não em
ao destaque, ao
contrário do quecontrário
é espera-do que é esperado na enciclopédia.
do na enciclopédia.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Importante lembrar
Importante
que lembrar que
essa escrita está
essa sendo
escrita está sendo
proposta individualmenproposta individualmente, considerandote,osconsiderando
protoos protocolos de higienecolos
e distande higiene e distanciamento socialciamento
vigentes,social vigentes,
recomendados recomendados
devido à
devido à
pandemia causada
pandemia
pelo causada pelo
novo coronavírus
novo (Cocoronavírus (Covid-19). Sabemos
vid-19).
que Sabemos
a
que a
interação é fundamental
interação é fundamental
no processo de no
aprendizaprocesso de aprendizaé potencializada
é potencializada
quando
quando
os estudantesosrealizam
estudantes realizam
as propostas em
as agrupapropostas em agrupamentos. Em outra
mentos.
situa-Em outra situação, a atividade
ção,poderia
a atividade poderia
ser realizada em
ser duplas
realizada em duplas
ou trios.
ou trios.
(EF04LP23
(EF04LP23
manter, na leitura
manter,
e na
na leitura e na
produção escrita
produção
de ver-escrita de verbetes de enciclopédia
betes deouenciclopédia ou
de dicionário (digitais
de dicionouário (digitais ou
impressos), o tema/assunimpressos), o tema/assunto, a estruturato,composia estrutura composicional (título do
cional
verbete,
(título do verbete,
curiosidades...),curiosidades...),
o estilo e
o estilo e
a situação comunicativa.
a situação comunicativa.

Aulas 5 e 6 -Aulas
Lendo5eeproduzindo
6 - Lendo e verbetes
produzindo
de enciclopédia
verbetes de enciclopédia
a partir
a partir
de ficha técnica
de ficha técnica
(EF04LP01B) Pontuar
(EF04LP01B)
cor- Pontuar cor-

Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a

EMPO

TEMPO

retamente textos,
retamente
usan- textos, usan-

exclamação, ponto
exclamação,
de in- ponto de interrogação e reticências,
terrogação e reticências,
MATERIAIS
MATERIAIS
segundo as características
segundo as características
Se possível, realize
Se possível,
essa aularealize
na salaessa
de informática
aula na salapara
de informática
que eles possam
para que
acessar
eles possam
as próprias
acessar asdos próprias
diferentesdos diferentes
gêneros.
gêneros.

Duas aulas.

Duas aulas.

cadernodo
doprofessor
professor
14 caderno
16
14 caderno do professor
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(EF04LP22A) Planejar
(EF04LP22A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autonomia, verbetesnomia,
de enciverbetes de enciclopédia ou de clopédia
dicionárioou de dicionário
(digitais ou impressos),
(digitais ou impressos),
considerando aconsiderando
situação
a situação
comunicativa, comunicativa,
o tema/
o tema/
assunto, a estrutura
assunto,
coma estrutura composicional e o posicional
estilo do e o estilo do
gênero.
gênero.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

A ideia é que você
A ideia
desené que você desenvolva, com os estudantes,
volva, com os estudantes,
uma conversa uma
em torno
conversa em torno
sentadas nessasentadas
atividade.nessa atividade.
Muitos estudantes
Muitostêm
estudantes têm
interesse em animais
interesse
e sa-em animais e sabem bastante sobre
bem bastante
eles.
sobre eles.
Aproveite para Aproveite
conversar para conversar
sobre uma possível
sobrevisita
uma possível visita
ao zoológico que
ao zoológico
os es- que os estudantes já tenham
tudantes
feito.já tenham feito.
Comente sobre Comente
a propostasobre a proposta
de produzir umadepequena
produzir uma pequena
enciclopédia sobre
enciclopédia
ani- sobre animais. É um assunto
mais. Éque
um assunto que
a turma gosta? aQue
turma
outra
gosta? Que outra
enciclopédia poderíamos
enciclopédia poderíamos
produzir? Que produzir?
temos emQue temos em
comum? Será comum?
que nos-Será que nossos leitores gostam
sos leitores
desse gostam desse
tema?
tema?
Utilize um roteiro
Utilizepara
um roteiro para
apoiar os estudantes
apoiar os
na estudantes na
construção deconstrução
sentido de sentido
para o texto epara
também
o texto e também
para ativar capacidades
para ativar
e capacidades e
procedimentos procedimentos
leitores.
leitores.
É importante Éque
importante
seja
que seja
planejado anteriormente,
planejado anteriormente,
estratégia utilizada
estratégia
para encontrar
utilizadaas
para
respostas.
encontrar as respostas.
portanto, apresentamos
portanto, apresentamos
Na
Atividade
1,
Na
faça
Atividade
algumas
1,
perguntas
faça
algumas
relacionadas
perguntasà antecipação
relacionadasdo
à antecipação
conteúdo do conteúdo
uma sugestão que
umapoderá
sugestão que poderá
ser aperfeiçoadaser
poraperfeiçoada
você.
por você.
Nesse roteiro, Nesse
além roteiro,
de
além de
planejar perguntas
planejar
paraperguntas para
que compartilhem
que ocompartilhem
que Na Atividade
o que 2,Na
mostre
Atividade
aos estudantes
2, mostre aos
como
estudantes
os colegascomo
do 4ºosano
colegas
escreveram
do 4º ano
umescreveram um
compreenderamcompreenderam
do texto,
do texto,
é necessário também
é necessário
que também
a seleçãoque
da informação
a seleçãoque
da informação
será escrita que
no verbete?
será escrita
Porno
quê?
verbete?
Por quePor
osquê?
estudantes
Por que os estudante
os estudantes explicitem
os estudantes
a explicitem
escreverama queescreveram
podem “verque
também”
podemmamíferos
“ver também”
e herbívoros?
mamíferos e herbívoros?

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
15 do

17
15
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O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Professor/a, converse
Professor/a,
com converse com
os estudantes sobre
os estudantes
o que sobre o que
chas técnicas dos
chas
animais
técnicas dos animais
e como, a partire delas,
como,foa partir delas, foram capazes deram
produzir
capazes de produzir
aprendizado. aprendizado.
Comente
Comente
que o tema dos
queanimais
o tema dos animais
poderia ser poderia
explorado,ser explorado,
ainda mais, se tivesse
ainda mais,
sido se tivesse sido
escolhido pela turma
escolhido
parapela turma para
compor a enciclopédia
compor do
a enciclopédia do
grupo.
grupo.

Espera-se que os
Espera-se
estudantes
quepercebam
os estudantes
que são
percebam
termosque
quesão
também
termosestariam
que também
em estariam em

verbete de acordo
verbete
com de
o que
acordo
já estudaram
com o quesobre
já estudaram
o gênero.sobre
Se asonormas
gênero.de
Sedisas normas de disanciamento já tanciamento
estiverem sido
já revogadas
estiverem sido
pelosrevogadas
órgãos depelos
saúde,
órgãos
permita
de saúde,
que eles
permita que eles
açam em duplas,
façam
como
emdissemos
duplas, como
anteriormente.
dissemos anteriormente.

cadernodo
doprofessor
professor
16 caderno
18
16 caderno do professor
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do professor
professor
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19
17

cadernodo
doprofessor
professor
18 caderno
20
18 caderno do professor
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Aula 7 – RodaAula
de con7 – Roda de conversa e escolha
versa do
e escolha do
tema para a tema
pequena
para a pequena
enciclopédiaenciclopédia
da turda turma
ma
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Uma aula.

Uma aula.

Enciclopédias deEnciclopédias
vários te- de vários temas do acervo escolar.
mas do acervo escolar.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Ler antecipadamente
Ler antecipadamente
o
o
material da aula.
material
Selecioda aula. Selecionar alguns temas
narinteresalguns temas interessantes que possam
santes ser
que possam ser
propostos para propostos
a pequenapara a pequena
enciclopédia da
enciclopédia
turma. da turma.
Deixar canetasDeixar
e papéis
canetas e papéis
separados, casoseparados,
seja ne- caso seja necessário abrir uma
cessário
votação
abrir uma votação
sobre o tema. sobre o tema.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

As carteiras podem
As carteiras
estar podem estar
em círculo (casoem
seja
círculo
pos- (caso seja possível manter asível
distância
manter a distância
de segurança entre
de segurança
os es- entre os estudantes), mas atudantes),
atividademas a atividade
também pode também
ser desen-pode ser desenvolvida com asvolvida
carteiras
com as carteiras
organizadas emorganizadas
semicír- em semicírculo.
culo.

(EF04LP22A) Planejar
(EF04LP22A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autonomia, verbetesnomia,
de enciverbetes de enciclopédia ou de clopédia
dicionárioou de dicionário
(digitais ou impressos),
(digitais ou impressos),
considerando aconsiderando
situação
a situação
comunicativa, comunicativa,
o tema/
o tema/
assunto, a estrutura
assunto,
coma estrutura composicional e o posicional
estilo do e odetalhamento,
estilo do curiosidades...),
detalhamento, curiosidades...),
o estilo e a situação
o estilo
comunicativa.
e a situação comunicativa.
gênero.
gênero.
(EF04LP01B (EF04LP01B
(EF04LP23
(EF04LP23 ção, ponto de interrogação
ção, ponto de
e reticências,
interrogaçãosegundo
e reticências,
as características
segundo aspróprias
características
dos di-próprias dos di
manter, na leitura
manter,
e na
na leitura
e gêneros.
na ferentes gêneros.
ferentes
produção escrita
produção
de ver-escrita de verbetes de enciclopédia
betes deouenciclopédia
ou DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
de dicionário (digitais
de dicionário
ou Comece
(digitais aou
aula questionando
Comece a aulasobre
questionando
as características
sobre astemáticas
características
e composicionais
temáticas e composicionais
do
do

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
19 do

21
19
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O objetivo dos O
verbetes
objetivoé dos verbetes é
informar, de forma
informar,
diretade forma direta
e sucinta, ao leitor
e sucinta,
sobre ao leitor sobre
determinado assunto.
determinado
No assunto. No
texto, também pode
texto,haver
também pode haver
curiosidades ecuriosidades
informa- e informações adicionais ções
importanadicionais importantes.
tes.
Em meio digital,
Em alguns
meio digital, alguns
verbetes fazemverbetes
remissãofazem remissão
a outros por ahiperlinks.
outros por hiperlinks.
Enquanto no meio
Enquanto
analó-no meio analógico, os termosgico,
relacionaos termos relacionapodendo ou nãopodendo
indicar aou não indicar a
página relacionada.
página relacionada.
Na primeira Na
atividade,
primeira atividade,
organizados em
organizados
círculos em círculos
(se assim for (se
possível),
assim for possível),
permita que explorem
permita as
que explorem as
possibilidades possibilidades
de temas
de temas
nos quais eles podem
nos quais
sereles podem ser
“especialistas”, “especialistas”,
portanportanto, temas relacionados
to, temas relacionados
à infância e deà interesse
infância e de interesse
dos estudantes.
dosEmestudantes.
seEm seguida, conduzaguida,
a escolha
conduza a escolha
do tema de acordo
do tema
com de
o acordo com o
que achar possível
que para
achara possível para a
turma pesquisar.
turma
É fundapesquisar. É fundamental entenderem
mentalque
entenderem que
devem pesquisar
devem
textos
pesquisar textos
Depois de realizar
Depois
a ativide realizar a atividade de escolhadade
do tema,
de escolha do tema,
completem ascompletem
informa- as informações sobre a enciclopédia
ções sobre a enciclopédia
a ser produzidaade
seracordo
produzida de acordo
com o contextocom
de produo contexto de produção.
ção.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

gênero verbete.gênero
É importante
verbete.
relembrar
É importante
que asrelembrar
características
que aspodem
características
variar depodem
acordovariar
de acordoconverse
Professor/a,
Professor/a,
com converse com
om o meio de circulação
com o meio
emdeque
circulação
o verbete
emestá
queinserido.
o verbeteNesse
está inserido.
caso, a enciclopédia
Nesse caso, a sua
enciclopédia
turma sobresua
o que
turma
pu-sobre o que puerá para o público
será infantil,
para o público
então pergunte
infantil, então
comopergunte
deve ser acomo
linguagem.
deve serSeria
a linguagem.
inte- deram
Seriaatualizar
inte- deram
a respeito
atualizar a respeito
essante mostrarressante
uma enciclopédia
mostrar uma
infantil
enciclopédia
para queinfantil
eles observem
para que as
eles
ilustrações,
observemaas ilustrações,
dos verbetesa e seu
doscontexverbetes e seu contexto de produção.to de produção.
Sobre o gênero,Sobre
é importante
o gênero,
que
é importante
eles já tenham
que ideia
eles jádetenham
que os ideia
verbetes
de que
são os
textos
verbetes são textos
mo para crianças.
moAlém
para disso,
crianças.
os termos
Além disso,
aparecem
os termos
destacados
aparecem
pelodestacados
tamanho epelo
pelatamanho e pela
or da fonte. São
cortextos
da fonte.
curtos
Sãoe textos
objetivos,
curtos
normalmente
e objetivos,escritos
normalmente
por especialistas.
escritos por especialistas.

doprofessor
professor
caderno do
20 caderno
22
20 caderno do professor
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Aula 8 – PlanejamenAula 8 – Planejamento dos verbetes
to dos verbetes
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Uma aula
Textos

de

Uma aula

divulgação
Textos de

divulgação

assuntos a serem
assuntos
trazidosa serem trazidos
pela enciclopédia
peladaenciclopédia
turda turma, caso não seja
ma,possível
caso não seja possível
realizar a atividade
realizar
na sala
a atividade na sala
de informática. de informática.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Para esta aula, os
Para
estudanesta aula, os estudantes já devem tes
estarjá com
devem estar com
os textos fonte os
emtextos
mãos.fonte em mãos.
Para isso, antecipadamenPara isso, antecipadamente, solicite a pesquisa
te, solicite
em a pesquisa em
casa e/ou leve-os
casa
à sala
e/oudeleve-os à sala de
informática antes
informática
ou du- antes ou durante a aula pararante
a leitura.
a aula para a leitura.
O texto impresso
O texto
possibiimpresso possibilita que o estudante
lita que
sublio estudante sublinhe, circule e faça
nhe,marcacircule e faça marcações no papel. No
ções
entanto,
no papel. No entanto,
se estiverem consultando
se estiverem consultando
algum site daalgum
internet,
site da internet,
podem buscar mais
podem
inforbuscar mais informações em outro
mações
suporte.
em outro suporte.

(EF04LP22A) Planejar
(EF04LP22A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autonomia, verbetesnomia,
de enciverbetes de enciclopédia ou de clopédia
dicionárioou de dicionário
(digitais ou impressos),
(digitais ou impressos),
considerando aconsiderando
situação
a situação
comunicativa, comunicativa,
o tema/
o tema/
assunto, a estrutura
assunto,
coma estrutura composicional e o posicional
estilo do e o estilo do
gênero.
gênero.
(EF35LP03
(EF35LP03
demonstrando
compreensão
compreensão global.
(EF04LP01B) Pontuar
(EF04LP01B)
cor- Pontuar cor- demonstrandoglobal.
retamente textos,
retamente
usan- textos,
usan- DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
Nesta aula, os estudantes
Nesta aula,vão
os estudantes
fazer o planejamento
vão fazer odas
planejamento
produções de
dasverbetes
produções
parade verbetes para
exclamação, ponto
exclamação,
de in- ponto
de in- da
a enciclopédia
a enciclopédia
turma. Para da
isso,turma.
algumas
Paraquestões
isso, algumas
devemquestões
ser levantadas
devem com
ser levantadas
o
com o
terrogação e reticências,
terrogação e reticências,
segundo as características
segundo as características
Para que escreveremos
• Para queverbetes
escreveremos
de enciclopédia?
verbetes dePara
enciclopédia?
informar dePara
forma
informar
clara de forma clara
próprias dos próprias
diferentesdos• diferentes
e
direta
sobre
um
e
direta
determinado
sobre
um
assunto
determinado
à
comunidade.
assunto
à
comunidade.
gêneros.
gêneros.

•

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
21 do

23
21

Para quem•escrevemos?
Para quemComo
escrevemos?
se trata de
Como
umaseenciclopédia
trata de uma
ligada
enciclopédia
a temas da
ligada
infância,
a temas
sugerimos
da infância,
que sugerimos
o/a
que o/a

•

Por onde circulará
• Poraonde
nossacirculará
enciclopédia?
a nossaOenciclopédia?
livreto produzido
O livreto
poderá
produzido
ser doado
poderá
ao acervo
ser doado
da biblioteca
ao acervo
escolar
da biblioteca escolar
ou circular pelasousalas
circular
de aula
pelas
para
salas
quedeasaula
crianças
para que
conheçam
as crianças
seu conteúdo.
conheçam seu conteúdo.
• Que materiais
• iremos
Que materiais
precisar?
iremos
Folhasprecisar?
pautadasFolhas
para apautadas
escrita dopara
verbete,
a escrita
computadores
do verbete,para
computadores
digitar os texpara digitar os textos e acrescentartosimagens,
e acrescentar
cartolina
imagens,
ou papel
cartolina
cartãoou
para
papel
confecção
cartão para
da capa
confecção
e textosdafontes
capa para
e textos
a escrita
fontesdepara a escrita de
verbetes.
verbetes.
• Onde pesquisaremos
• Onde pesquisaremos
as informaçõesas
sobre
informações
o assunto?
sobre
Vamos
o assunto?
indicar algumas
Vamos indicar
opçõesalgumas
de sites opções
relacionados
de sites relacionados
aos temas elencados
aos temas
no material.
elencados
Entretanto,
no material.
se outro
Entretanto,
tema for
se outro
escolhido,
temacaberá
for escolhido,
ao/à professor/a,
caberá ao/à
com
professor/a,
os
com os

Animais: http://www.zoologico.com.br/nossos-animais/
Animais: http://www.zoologico.com.br/nossos-animais/
Brincadeiras: https://mapadobrincar.folha.com.br/
Brincadeiras: https://mapadobrincar.folha.com.br/
Corpo humano:Corpo
https://www.todamateria.com.br/corpo-humano/
humano: https://www.todamateria.com.br/corpo-humano/
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
Personalidades:Personalidades:
http://chc.org.br/acervo_category/quem-foi/
http://chc.org.br/acervo_category/quem-foi/
Natureza: https://recreio.uol.com.br/canal/natureza/
Natureza: https://recreio.uol.com.br/canal/natureza/
Literatura infantil:
Literatura
https://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil-brasileira/
infantil: https://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil-brasileira/
Folclore brasileiro:
Folclore
https://brasilescola.uol.com.br/folclore
brasileiro: https://brasilescola.uol.com.br/folclore
A escolha do tema
A escolha
deve estar
do tema
relacionada
deve estar
ao contexto
relacionada
de produção.
ao contextoÉ sempre
de produção.
bom retomar
É semprecom
bom
eles
retomar
quem com
são os
eles quem são os
uturos leitores futuros
da pequena
leitores
enciclopédia.
da pequena enciclopédia.
Sugerimos que,Sugerimos
para essa aula,
que, o/a
paraprofessor/a
essa aula, leia
o/a professor/a
antecipadamente
leia antecipadamente
o texto fonte dootema
textoescolhido
fonte do tema
e selecione
escolhido e selecione
os termos dos verbetes
os termos
a serem
dos verbetes
escritos.a serem
No contexto
escritos.
do No
isolamento
contexto social
do isolamento
imposto pelo
socialnovo
imposto
coronavírus,
pelo novo
sugecoronavírus, sugeimos o trabalhorimos
individual
o trabalho
de escrita.
individual
Entretanto,
de escrita.
se asEntretanto,
normas desesaúde
as normas
permitirem,
de saúde
solicite
permitirem,
que o trabalho
solicite seja
que o trabalho seja
ealizado em duplas
realizado
paraem
queduplas
os estudantes
para quepossam
os estudantes
trocar informações.
possam trocar informações.
Converse com aConverse
turma, retomando
com a turma,
a importância
retomandodea importância
organizar os de
verbetes
organizar
em ordem
os verbetes
alfabética
em ordem
para ajudar
alfabética
o leitor
para ajudar o leitor
na localização do
naverbete.
localização do verbete.
Além disso, comente
Além disso,
que a tabela
comente
deque
planejamento
a tabela devai
planejamento
apoiar a escrita
vai apoiar
do verbete
a escrita
na próxima
do verbete
aulanae precisa
próximaestar
aula e precisa estar
bem escrita e clara.
bem escrita e clara.
Circule entre osCircule
estudantes,
entreajudando-os
os estudantes,
naajudando-os
seleção das informações
na seleção das
doinformações
texto.
do texto.
-

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

Professor/a, converse
Professor/a,
com sua
converse
turma de
comforma
sua turma
a garantir
de forma
o queaaprenderam
garantir o que
com
aprenderam
as atividades
com
dessa
as atividades
aula, a saber:
dessa aula, a saber:
planejar e produzir
planejar
verbetes
e produzir
de enciclopédia
verbetes deinfantil,
enciclopédia
considerando
infantil,aconsiderando
situação comunicativa,
a situaçãoocomunicativa,
tema e a função
o tema e a função
ocial do texto. social do texto.

doprofessor
professor
caderno do
22 caderno
24
22 caderno do professor

aula 9 – Produção
aula 9de
– Produção
verbetes de verbetes
Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Uma aula.

Uma aula.

Planejamento do
Planejamento
texto realizado
do na
texto
aula
realizado
anterior,nafolha
aulade
anterior,
papel pautado
folha depara
papelpassarem
pautado apara
limpo
passarem
o rascunho
a limpo
reali-o rascunho reali
zado no material.
zado no material.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

do à situação comunicativa
do à situaçãodacomunicativa
sequência. da sequência.

-

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

A organização das
A organização
carteiras depende
das carteiras
da escolha
depende
feitada
pelo/a
escolha
professor/a
feita pelo/a
em professor/a
relação à produção
em relação
individual
à produção
ou em
individual ou em
duplas, desde que
duplas,
seja desde
possível
que
essa
seja
organização
possível essa
para
organização
a manutenção
parada
a manutenção
saúde dos estudantes.
da saúde dos estudantes.

(EF04LP22A) Planejar
(EF04LP22A)
e produzir,
Planejar
comecerta
produzir,
autonomia,
com certa
verbetes
autonomia,
de enciclopédia
verbetes deouenciclopédia
de dicionárioou(digitais
de dicionário
ou (digitais ou
impressos), considerando
impressos),a considerando
situação comunicativa,
a situaçãoocomunicativa,
tema/assunto,oatema/assunto,
estrutura composicional
a estruturaecomposicional
o estilo do gênero.
e o estilo do gênero
(EF04LP01B (EF04LP01B
reticências, segundo
reticências,
as características
segundo aspróprias
características
dos diferentes
própriasgêneros.
dos diferentes gêneros.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Peça que os estudantes
Peça quereleiam
os estudantes
a tabelareleiam
de planejamento
a tabela depreenchida
planejamento
por preenchida
eles na aulapor
anterior,
eles na
pois
aula
elaanterior,
será necespois ela será neces
sária no processo
sária
de no
textualização
processo dedotextualização
verbete. Em do
seguida,
verbete.
organize-os
Em seguida,
em organize-os
duplas, se for
emo duplas,
caso, e garanta
se for o alguns
caso, e garanta algun
minutos para que
minutos
levantem
paradúvidas
que levantem
sobre adúvidas
produção
sobre
escrita
a produção
desse gênero.
escrita desse gênero.
Recupere as características
Recupere asdos
características
verbetes, realizando
dos verbetes,
a leitura
realizando
colaborativa
a leitura
doscolaborativa
itens citados.
dosPermita
itens citados.
que eles
Permita
pro- que eles pro
duzam seus verbetes
duzamcom
seusfoco
verbetes
na situação
com foco
comunicativa
na situaçãoescolhida.
comunicativa escolhida.
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

pelo envolvimento
pelona
envolvimento
atividade e pela
na atividade
produçãoeda
pela
enciclopédia
produção da
daenciclopédia
turma.
da turma.

Aula 10 – Revisão,
Aula 10
digitação
– Revisão,
e lançamento
digitação e da
lançamento
pequena enciclopédia
da pequena enciclopédia
infantil
infantil
Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

círculo caso sejacírculo
possível
caso
respeitar
seja possível
a distância
respeitar
paraaadistância
manutenção
parada
a manutenção
saúde dos estudantes.
da saúde dos estudantes.

(EF04LP22A) Planejar
(EF04LP22A)
e produzir,
Planejar
comecerta
produzir,
autonomia,
com certa
verbetes
autonomia,
de enciclopédia
verbetes deouenciclopédia
de dicionárioou(digitais
de dicionário
ou (digitais ou
impressos), considerando
impressos),a considerando
situação comunicativa,
a situaçãoocomunicativa,
tema/assunto,oatema/assunto,
estrutura composicional
a estruturaecomposicional
o estilo do gênero.
e o estilo do gênero
(EF04LP01B (EF04LP01B
reticências, segundo
reticências,
as características
segundo aspróprias
características
dos diferentes
própriasgêneros.
dos diferentes gêneros.

(EF04LP22B) Revisar
(EF04LP22B)
e editar Revisar
verbetese de
editar
enciclopédia
verbetes de
ouenciclopédia
de dicionárioou
produzidos,
de dicionário
digitais
produzidos,
ou impressos,
digitaiscuidanou impressos, cuidan
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Nesta aula, os estudantes
Nesta aula,irão
os estudantes
revisar os verbetes
irão revisar
produzidos
os verbetes
e trabalhar
produzidos
em relação
e trabalhar
às características
em relação àsestruturais
características estruturai
do gênero.
do gênero.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
23 do

25
23
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por meio do por
preenchimeio do preenchimento da tabela.
mento
Todosdaostabela. Todos os
itens obrigatórios
itensdevem
obrigatórios devem
estar contemplados
estar contemplados
no
no
verbete. Depoisverbete.
de revisar
Depois de revisar
o texto, leia-o em
o texto,
voz alta
leia-o em voz alta
com os estudantes
com os
paraestudantes para
realizar outros ajustes
realizar neoutros ajustes necessários.
cessários.
Em seguida, eles
Emirão
seguida,
pro- eles irão produzir a segundaduzir
versão
a segunda
do
versão do
verbete. Antes, verbete.
porém, de
Antes, porém, de
digitarem o verbete,
digitarem
su- o verbete, sugerimos uma segunda
gerimosreuma segunda revisão feita por um
visãocolega
feita por um colega
ou outra dupla.ouPode
outraserdupla. Pode ser
nessa mesma aula.
nessa mesma aula.
Para concluir a Para
sequência
concluir a sequência
de atividades, de
leve-os
atividades,
à
leve-os à
sala de informática
sala de
e soinformática e solicite que eles licite
digitem
queo eles digitem o
conteúdo revisado
conteúdo
no pro-revisado no programa de texto.grama
Combine
de texto. Combine
com eles o tamanho
com eles
e ao tamanho e a
fonte que usarão.
fonte
Permita
que usarão. Permita
que eles busquem
que eles
ima-busquem imagens para ilustrar
gensa para
enci- ilustrar a enciclopédia, se nãoclopédia,
quiseremse não quiserem
desenhar. Nesse
desenhar.
último Nesse último
caso, digitalizecaso,
as imadigitalize as imagens e use-as para
gens
compor
e use-as para compor
a enciclopédia. a enciclopédia.
Combinem um Combinem
dia para a um dia para a
apresentação da
apresentação
enciclo- da enciclopédia.
pédia.
Promova uma Promova
roda deuma roda de
conversa para osconversa
estudan-para os estudantes avaliarem o que
tes avaliarem
apren- o que aprenderam:
deram:
• O que aprendemos
• O que aprendemos
sobre verbetes?sobre verbetes?
• De que forma
• De
podeque forma podelgumas crianças
Algumas
não estão
crianças
acostumadas
não estãoa revisar
acostumadas
seus próprios
a revisartextos.
seus próprios
Por isso, textos.
será Por isso,
mos será
ter acessomos
às in-ter acesso às inreciso que o/apreciso
professor/a
que o/a
ajude-as
professor/a
a entender
ajude-as
melhor
a entender
o trabalho
melhor
da revisão.
o trabalho
Parada revisão.
Para
formações?
formações?
sso, o/a professor/a
isso, o/a
pode,
professor/a
com a turma,
pode,recuperar
com a turma,
os aspectos
recuperar
queosdeverão
aspectosestar
que deverão
estar
• O que ainda
• Otemos
que ainda temos
resentes no texto.
presentes
Pode também
no texto.trazer
Pode alguns
tambémexemplos
trazer alguns
de situações
exemplos
comuns
de situações
que comuns
que de curiosidade
curiosidade
aprende aprenenham aparecido
tenham
em algumas
aparecido
produções
em algumas
e revisar
produções
de forma
e revisar
coletiva.
de forma
Revisarcoletiva.
é um Revisar
der?é um
der?
rocedimento de
procedimento
escritor que de
temescritor
que serque
ensinado
tem que
pelo/a
ser ensinado
professor/a,
pelo/a
como
professor/a,
fazer o como
fazeroso estudantes
Incentive
Incentive aos estudantes a
movimento de ler,
movimento
reler, escrever,
de ler,revisar,
reler, escrever,
passar arevisar,
limpo. Todo
passaro aobjetivo
limpo. Todo
da revisão
o objetivo
é continuarem
da revisão é pesquisancontinuarem pesquisanornar o texto mais
tornar
adequado
o texto mais
à situação
adequado
comunicativa
à situaçãoem
comunicativa
que ele estáem
inserido.
que ele está inserido.
do.
do.
primeira revisão
A primeira
será feita
revisão
pelo próprio
será feita
estudante
pelo próprio
e suaestudante
dupla (se eesse
sua for
dupla
o caso),
(se esse for o caso),

doprofessor
professor
caderno do
24 caderno
26
24 caderno do professor

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

mais conhecimento
maissobre
conhecimento
enciclopédias
sobree enciclopédias
dicionários. Além
e dicionários.
disso, faleAlém
da importância
disso, fale da
de importância
consultar esses
de consultar
suportes esses suporte
sempre que necessário.
sempre que necessário.

Sugestões de atividades
Sugestões
- Ler edeEscrever
atividades
- 3º-ano
Ler edoEscrever
EF
- 3º ano do EF
Professor/a, indica-se
Professor/a,
o Projeto indica-se
didático Incríveis
o Projetoanimais
didáticopequenos
Incríveis animais
para auxiliá-lo
pequenos
no desenvolvimento
para auxiliá-lo noda
desenvolvimento
SD1 - Estudar, lerdaeSD1 - Estudar, ler e
produzir verbetes. produzir verbetes.
Volume 2

VolumeUnidade
2
3

Unidade 3 Projeto didático: Incríveis
Projeto animais
didático:pequenos
Incríveis animais
– páginapequenos
131 a 145– página 131 a 145

LÍNGUA PORTUGUESA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2

28 caderno do professor

caderno do professor

29

Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!
Nesta sequência Nesta
didática,
sequência
propõem-se
didática,
o trabalho
propõem-se
com aoprodução
trabalho de
comverbetes
a produção
de curiosidades
de verbetes “Você
de curiosidades
sabia quê?”,
“Você
tendo
sabia quê?”, tendo
Além disso, espera-se
Além que
disso,
osespera-se
estudantes
que
ampliem
os estudantes
seus conhecimentos
ampliem seussobre
conhecimentos
o tema trabalhado
sobre o tema
e quetrabalhado
leiam paraeobter
que leiam para obter

Objetos de conhecimento
Objetos de conhecimento

Habilidades

Aulas em que as Aulas em que as
habilidades são habilidades são
trabalhadas
trabalhadas

Habilidades

e7

e7

Estrutura composicional
Estrutura
do texto
composicional adosituação
texto comunicativa,
a situação
o tema/assunto,
comunicativa,
a estrutura
o tema/assunto, a estrutura

nal do texto

nal do texto

-

nal do texto

nal do texto

-

nal do texto

-

7e8

-

-

- sabia quê?, entre
- outros
sabia quê?,
textosentre
do campo
outrosdas
textos
práticas
do campo
de das práticas de
nal do texto estudo e pesquisa,estudo
considerando
e pesquisa,
a situação
considerando
comunicativa,
a situação comunicativa,
o tema/assunto, a estrutura
o tema/assunto,
composicional,
a estrutura
o estilo
composicional,
ea
o estilo e a

7e8

30 caderno do professor

sabia quê?, entre outros
sabia quê?,
textosentre
do campo
outrosdas
textos
práticas
do campo
de das práticas de
estudo e pesquisa,estudo
a partirede
pesquisa,
temas/assuntos
a partir de
detemas/assuntos
interesde interesse dos estudantes, se
com
dosbase
estudantes,
em resultados
com base
de observaem resultados de observa-

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
3 do

313
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Aulas 1 e 2 Aulas
– Explo1 e 2 – Explorando o temarando
e lendo
o tema e lendo
verbetes de verbetes
curiosi- de curiosidades
dades
-

sor/a

sor/a

MATERIAIS

MATERIAIS

TEMPO

-

TEMPO

quência didática
quência
anterior
didática anterior
com os principais
com aspecos principais aspectos do verbete,tosumdoproverbete, um projetor na sala dejetor
aulana
com
sala de aula com
acesso à internet,
acesso
se não
à internet, se não
ca-texto ou lápis
ca-texto
de cor,
ou lápis de cor,
adesiva para marcar
adesiva
a pápara marcar a páPREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

-

-

o assunto tratado
o assunto
nesta tratado nesta
-

-

ca, para que eles
ca, possam
para que eles possam
visitar o site visitar
da artista
o site da artista
Sandra Guinle Sandra
e “passeGuinle e “passear” pela exposição
ar” on-line
pela exposição on-line
Um dia antes dessa
Um dia
aula,
antes dessa aula,
sugerimos quesugerimos
peça a que peça a
cada criança que
cadatraga
criança
à que traga à
escola, no dia escola,
da aula,noo dia da aula, o
neco, um objeto
neco,
de uma
um objeto de uma
(EF35LP01
(EF35LP01ender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,

(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
-

cadernodo
doprofessor
professor
4 caderno
32
4 caderno do professor
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-

-

(EF04LP19
(EF04LP19ender textos expositivos
ender textos expositivos
resumos, mapasresumos,
conceitu-mapas conceituais, você sabia quê?,
ais, você
entre
sabia quê?, entre
outros textos do
outros
campo
textos do campo
das práticas dedas
estudo
práticas
e de estudo e
pesquisa, considerando
pesquisa,aconsiderando a
situação comunicativa,
situação ocomunicativa, o
tema/assunto, atema/assunto,
estrutura
a estrutura
composicional, composicional,
o estilo e a
o estilo e a
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOspoderão
estudantes poderão
-

-

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

O desenvolvimento
O desenvolvimento
desdesta sequência contribuirá
ta sequência contribuirá
para que os estudantes
para que os estudantes
como parte docomo
desenvolparte do desenvolvimento humano,
vimento
quan-humano, quando crianças conhecem
do crianças
o conhecem o
mundo experimentando,
mundo experimentando,
aprendendo, questionanaprendendo, questionando e principalmente
do e principalmente
brinbrin-

quência, inicie quência,
uma con-inicie uma conversa sobre a curiosidade
versa sobre a curiosidade

-

-

•
•
•
Façam um registro
Façam
coletium registro coleti•
vo dos principais
vo dos
pontos
principais
pontos
•
- •
sivelmente serão:
sivelmente serão:

•
•
•
•
•
•
-

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
5 do

335

LÍNGUA PORTUGUESA | 21

admiração e respeito
admiração
pe- e respeito pelos portadores los
de portadores
necesde necessidades especiais,
sidades
Sandra
especiais, Sandra
permite o toquepermite
em suas
o toque em suas
braile, estão presentes
braile, estão
no presentes no
espaço onde ocorre
espaçosuas
onde ocorre suas

ra, sendo recorde
ra, sendo
de pú-recorde de público, recebendo
blico,
maisrecebendo
de
mais de
projeto social mundial
projeto social
da mundial da
-

-

Durante a visita
Durante
ao sitea visita ao site
da artista, percorra
da artista,
com a percorra com a
turma a exposição
turma
virtual,
a exposição virtual,
conversando com
conversando
eles
com eles

importante permitir
importante
que permitir que
bre o que estãobrevendo
o quee estão vendo e
cia retratada naciaobra
retratada
da na obra da
artista, como asartista,
cores,como
o as cores, o
“movimento” do
“movimento”
corpo, a do corpo, a
as perso- entre as persosite do Labrimp,site “interação”
do Labrimp,entre“interação”
nagens e, principalmente,
nagens e, principalmente,
brinquedos
retratados,
brinquedos retratados,
Na sequência, apresente
Na sequência,
a obraapresente
da artistaaSandra
obra daGuinle
artistaeSandra
converse
Guinle
com eeles
converse
sobre ocomos
eles
sobre o os
como
pião,e carrinho
como pião,
de carrinho de
rabalho de umatrabalho
artista plástica,
de uma artista
levantando
plástica,
o que
levantando
eles já conhecem
o que eles
sobre
já conhecem
o tema e sobre
o tema
rolimã, bolinharolimã,
de sabão,
bolinha de sabão,
Sobre Sandra Guinle:
Sobre Sandra Guinle:
Aproveite paraAproveite
marcar para marcar
-

cadernodo
doprofessor
professor
6 caderno
34
6 caderno do professor
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como um espaçocomo
de exploum espaço de exploração, de curiosidade
ração, agude curiosidade agudas obras, escolha
das obras,
uma escolha uma
ou duas paraouexplorar
duas para explorar
também os aspectos
tambémdosos aspectos dos
textos anexadostextos
às obras:
anexados às obras:
citação da artista,
citação
mododa
deartista, modo de
ma para replicarmaaspara
cenas
replicar as cenas
cola ou em outro
colaespaço
ou em outro espaço
onde haja condições
onde haja
para condições para
guardar para montar
guardarum
para montar um
Ao longo destaAosequênlongo desta sequência, os estudantes
cia, os
serão
estudantes serão
convidados a ler
convidados
diversos a ler diversos

momentos: 1) momentos:
antes: le- 1) antes: lea respeito do tema
a respeito
estuda-do tema estudado, por meio dedo,
perguntas
por meio de perguntas
sobre o tema,sobre
ativando,
o tema, ativando,
assim, os conhecimenassim, os conhecimentos prévios; 2)tosdurante:
prévios; 2) durante:
leitura colaborativa,
leitura aucolaborativa, aumentando o potencial
mentando
de o potencial de
compreensão ecompreensão
o diálogo e o diálogo
al; 3) depois: quando
al; 3) depois:
o/a quando o/a
dantes, registrando
dantes,
o que
registrando o que
-

Na Atividade 3 Na Atividade 3
retratada nesseretratada
material,nesse
rior material,
sobre verbete
rioresobre
retome
verbete
com os
e retome
estudantes,
com comentando
os estudantes,
que,
comentando
nesta sequência,
que, nesta sequência
explorando a imagem
explorando
e os a imagem e os
brar que, alémbrar
do tema,
que, além do tema,
vão aprender como
vão aprender
esses como esses
textos são escritos
textos
e sobre
são escritos e sobre
sua estrutura composiciosua estrutura composicio-

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
7 do

357
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Aulas 3 e 4 – Aulas
Ler e es3 e 4 – Ler e estudar uma notícia
tudarsouma notícia sobre o uso do bre
plástico
o uso do plástico
-

sor/a

sor/a

MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

TEMPO

-

TEMPO

Apontamentos levantados
Apontamentos levantados
na aula anterior,
na canetas
aula anterior, canetas
marca-texto oumarca-texto
lápis de ou lápis de
cor, papel autoadesivo
cor, papel
ouautoadesivo ou

-

-

objeto do estudo
objeto
durante
do estudo durante
Você pode baixar
Vocêa pode
pes- baixar a pesquisa e saber quisa
como eamsaber como ampliar a discussão
pliar
ema sala
discussão em sala
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

cional da sala poderá
cional da
sersala poderá ser
mantida, admitindo
mantida,
tam-admitindo tam-

em duplas, se em
as normas
duplas, se as normas
de distanciamento
de distanciamento
assim
assim
(EF35LP01
(EF35LP01ender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,

- (EF04LP09 - (EF04LP09deram conhecerderam
sobre conhecer
o verbetesobre
de curiosidade?
o verbete de
O curiosidade?
que descobriram
O que
sobre
descobriram
os brin- sobre
brin- ender
enderosverbetes
de enciverbetes de enciquedos da turma,
quedos
será que
da turma,
essas descobertas
será que essas
se aplicam
descobertas
a crianças
se aplicam
de outras
a crianças
turmas?
de outras
turmas?
clopédia
ou de clopédia
dicionárioou de dicionário
considerando aconsiderando
situação
a situação
comunicativa, comunicativa,
o tema/
o tema/
assunto, a estrutura
assunto,
coma estrutura com-

cadernodo
doprofessor
professor
8 caderno
36
8 caderno do professor
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posicional e o posicional
estilo do e o estilo do
(EF35LP05
(EF35LP05do de palavras do
ou de
exprespalavras ou expressões desconhecidas,
sões desconhecidas,
na
na
(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
(EF04LP19
(EF04LP19ender textos expositivos
ender textos expositivos
resumos, mapasresumos,
conceitu-mapas conceituais, você sabia quê?,
ais, você
entre
sabia quê?, entre
outros textos do
outros
campo
textos do campo
das práticas dedas
estudo
práticas
e de estudo e
pesquisa, considerando
pesquisa,aconsiderando a
situação comunicativa,
situação ocomunicativa,
o central da notícia
O tema
O tema
é ocentral
consumo
da notícia
de plástico.
é o consumo de plástico.
tema/assunto, atema/assunto,
estrutura
a estrutura
composicional, composicional,
o estilo e a
o estilo e a
(EF04LP21A

(EF04LP21A

resumos, mapasresumos,
conceitu-mapas conceituais, você sabia quê?,
ais, você
entre
sabia quê?, entre
outros textos do
outros
campo
textos do campo
das práticas dedas
estudo
práticas
e de estudo e
pesquisa, a partir
pesquisa,
de te-a partir de temas/assuntos demas/assuntos
interesse de interesse
dos estudantes,dos
comestudantes,
base
com base
em resultados em
de resultados
obserde observações e pesquisas
vações (em
e pesquisas (em
cluindo, quandocluindo,
pertinenquando pertinente ao gênero, teimagens,
ao gênero, imagens,

-

-

que separem uma
quecaneta
separem
marca-texto
uma caneta
ou marca-texto
lápis de cor para
ou lápis
marcar
de cor
partes
paraque
marcar
con-partes que con-

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

a leitura colaborativa
a leituradecolaborativa de

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
9 do

379
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na Atividade 2b,
na Atividade
e eles
2b, e eles
dessas palavrasdessas
na leitura
palavras na leitura

era-se que os estudantes
Espera-se consigam
que os estudantes
perceber consigam
que a maioria
perceber
dos brinquedos
que a maioria
deles
dosé brinquedos
feita de deles é feita de
tico e que eles vêm
plástico
consumindo
e que eles
cada
vêmvez
consumindo
mais esse material.
cada vez mais esse material.

o que sabem os
o que
colegas
sabem os colegas

V
F
F
F
V

ças consigam relacionar
ças consigam
as relacionar as
perguntas elencadas
perguntas
nas elencadas nas

a maioria dos brinquedos
a maioria dos brinquedos
-

estimulado porestimulado
meio de por meio de
brinquedos
colecionáveis
brinquedos
colecionáveis
primeira etapa, os
Naparticipantes
primeira etapa,
deveriam
os participantes
encontrar deveriam
o plástico encontrar
oculto na composição
o plástico oculto
de diversos
na composição de diversos

Nas Atividade 4Nas
e 5,Atividade
os es- 4 e 5, os esdo que utilizam notudo
dia aque
dia,utilizam
especialmente
no dia anos
dia,brinquedos.
especialmente
Na terceira
nos brinquedos.
etapa, deveriam
Na terceira
encontrar
etapa, deveriam encontrar
ástico nas roupas.plástico nas roupas.
tudantes podemtudantes
voltar aopodem voltar ao

média 5 gramasmédia
de plástico
5 gramas
por de
semana
plástico
– opor
equivalente
semana – o equivalente

-

-

o registro dos pontos
o registro
quedos pontos que
mais chamarammais
a atenção
chamaram a atenção
de notas servirádedenotas
mate-servirá de material para o planejamento
rial para o planejamento
da escrita de verbetes
da escrita
dede verbetes de
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

estudantes o estudantes
que eles o que eles
da aula de hoje edaseaula
acham
de hoje e se acham
que é um bom que
textoé para
um bom texto para
tudado seria interessante
tudado seria interessante
para os outros estudantes
para os outros estudantes
têm ideias detêm
soluções
ideias de soluções
para o problemapara
do exceso problema do exces-

Depois da leitura,
Depois
os estudantes
da leitura,responderão
os estudantes
as responderão
questões sobre
as questões
a compreensão
sobre aleicompreensão
lei- dasTome
Tome notas
ideias
notas
e das ideias e
-

38 caderno do professor

Aula 5 – Leitura de
indicações sustentáveis em forma de infográfico
Conversa com o/a professor/a
TEMPO

Uma aula.

MATERIAIS

Projetor para apresentar
vel, cartolina ou folhas
estudantes fazerem um
cartaz para sustentar a
apresentação dos tópicos,
para usar no cartaz, canetas marca-texto ou lápis de
cor, papel autoadesivo ou
do texto.

PREPARAÇÃO

Antecipadamente, leia o
pontos principais de cada
tópico para garantir que
nenhuma informação imapresentações. O papel
autoadesivo servirá para
os estudantes deixarem
marcadas as páginas, às
desta sequência para produzir verbetes de curiosidades.
Organização da turma
Os estudantes estarão organizados, inicialmente,
sozinhos e depois serão
remanejados, se possível,
para o trabalho em grupos, respeitando as normas estabelecidas pelos
órgãos de saúde.
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e,
em seguida, em voz alta,

(EF04LP09) Ler e compreender verbetes de enciclopédia ou de dicionário (digitais
ou impressos), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura
composicional e o estilo do gênero.
(EF35LP03
tema), demonstrando compreensão global.

caderno
cadernodo
do professor
professor

39
11

(EF35LP05
(EF04LP19
quê?, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o
(EF04LP21A
sabia quê?, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, a partir de temas/assuntos de interesDESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÕES

-

•
•
•
•
O QUE APRENDEMOS HOJE?

-

caderno do
doprofessor
professor
12 caderno
40
12 caderno do professor

Aulas 6 e 7 – Análise
Aulas 6 edo7 –gênero
Análise
verbete
do gênero
de curiosidade
verbete de do
curiosidade
tipo “Vocêdosabia
tipoque...”
“Você sabia que...”
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

(EF04LP09

(EF04LP09

(EF35LP03

(EF35LP03

(EF35LP05

(EF35LP05

-

(EF04LP19
(EF04LP19
quê?, entre outros
quê?,
textos
entredooutros
campotextos
das práticas
do campo
de das
estudo
práticas
e pesquisa,
de estudo
considerando
e pesquisa,aconsiderando
situação comunicativa,
a situaçãoocomunicativa, o

(EF04LP21A (EF04LP21A
sabia quê, entresabia
outros
quê,
textos
entre
dooutros
campotextos
das práticas
do campo
de estudo
das práticas
e pesquisa,
de estudo
a partir
e pesquisa,
de temas/assuntos
a partir de temas/assuntos
de interesse de interesse

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
13 do

41
13
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padrão de conteúdo/tepadrão de conteúdo/te-

redirecionados redirecionados
para oupara ouportante analisar
portante
com asanalisar com as
crianças onde circula
crianças
esse
onde circula esse
texto (em uma texto
enciclopé(em uma enciclopéacesso a ele (quem
acessovisita
a ele (quem visita
a página da enciclopédia
a página da enciclopédia
tendo contato com
tendo
a seção
contato com a seção
Na segunda leitura,
Na segunda
os
leitura, os
estudantes terão
estudantes
a opor- terão a oportunidade de ler tunidade
outros ver-de ler outros verda leitura de uma
da reportaleitura de uma reportaA reportagem Anão
reportagem
está
não está
-

-

da matéria completa
da matéria
em: completa em:
br /e c o a/ re p obr tr ag
/e ceonas/-re p o r t ag e n s -especiais/brinquedos-especiais/brinquedos- p l a s t i c o s - i m- p laacst taim
c o- s - i m p a c t a m -saude-das-criancas-e-saude-das-criancas-e- d o - m e i o - a m- dboi e- m
n teei/o - a m b i e n t e /
-

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

-

A partir da leitura
A partir
dos verda leitura dos verbetes das Atividades
betes das
1 eAtividades 1 e
2, os estudantes
2, os
devem
estudantes devem
perceber que perceber
os textosque os textos
sas e relevantessas
sobre
e relevantes
disobre disidades que possam
sidades ser
que possam ser
ampliadas peloampliadas
leitor que pelo leitor que

cadernodo
doprofessor
professor
14 caderno
42
14 caderno do professor
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quiser saber mais
quisersobre
saber mais sobre
No verbete de No
curiosidaverbete de curiosidapergunta começa
pergunta
normal-começa normalenvolvendo e atraindo
envolvendo
o e atraindo o

termina com otermina
ponto de
com o ponto de
Os textos sãoOscurtos
textose são curtos e
ta, assim como ta,
os assim
demaiscomo os demais
máticas dos verbetes,
máticaselas
dos verbetes, elas
podem ser variadas
podem se
ser variadas se
estiverem em uma
estiverem
publi-em uma publicação como a enciclopédia
cação como a enciclopédia
digital ou em uma
digital
revista
ou em uma revista
temas curiosos temas
e instigancuriosos e instigantes que provocam
tes aque
curioprovocam a curiosidade e o interesse
sidade edoo interesseOs do
verbetes

de curiosidades
Os verbetes
servem
de curiosidades
para levar servem
informações
para curiosas
levar informações
para leitores
curiosas
interessados
para leitores interessad
naquela temática. naquela temática.

revistas, jornais,
revistas,
muraisjornais, murais
escolares, embalagens
escolares,
deembalagens de
produtos e outros
produtos
supor-e outros supor-

Ao olharem para
Ao aolharem
estru- para a estruturação do texto,
turação
coloque
do texto, coloque
ção, (ponto de ção,
interroga(ponto de interrogação, reticênciasção,
e ponto
reticências e ponto
ção entre ela eção
o sentido
entre ela e o sentido
de interrogaçãode
serve
interrogação
não
serve não
pergunta, maspergunta,
também mas também
para intrigar opara
leitor
intrigar
e
o leitor e
uso das reticências
uso sugere
das reticências sugere
uma continuidade
umanacontinuidade
leina leiguem à conclusão
guem àde conclusão de
que o texto está
que
dividido
o texto está dividido

-

dem trazer informações
Podemvariadas.
trazer informações variadas.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
15 do

43
15
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O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

os estudantes sobre
os estudantes
o que sobre o que
puderam aprender
puderam
sobreaprender sobre
o verbete de oenciclopéverbete de enciclopé-

-

na sala, podendo
na ser
sala,conpodendo ser consultado sempresultado
que nesempre que ne-

cadernodo
doprofessor
professor
16 caderno
44
16 caderno do professor
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Aula 8 – Produção
Aula 8 – Produção
coletiva escrita
coletiva
de escrita de
verbetes de verbetes
curiosi- de curiosidades
dades
-

sor/a

sor/a

MATERIAIS

MATERIAIS

TEMPO

-

TEMPO

lápis de cor, papel
lápisautoade cor, papel autoaa página do texto,
a página
cartoli-do texto, cartolina, canetas hidrocor
na, canetas
para hidrocor para
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Antecipadamente,
Antecipadamente,
leia as
leia as
orientações e osorientações
textos da e os textos da
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOspoderão
estudantes poderão
-

-

(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
(EF04LP21A

(EF04LP21A
vos de divulgação
vos de
ciendivulgação cien-

conceituais, você
conceituais,
sabia você sabia
quê?, entre outros
quê?,textos
entre outros textos
do campo dasdo práticas
campo das práticas
de estudo e pesquisa,
de estudoa e pesquisa, a
partir de temas/assuntos
partir de temas/assuntos
de interesse dosdeestudaninteresse dos estudantes, com base tes,
em com
resul-base(EF04LP01B
em resultados de observações
tados dee observações e

(EF04LP01B

-

(EF04LP19
(EF04LP19
quando pertinente
quando
ao gêpertinente
gê- mapas
mapasaoconceituais,
vocêconceituais,
sabia quê?,você
entre
sabia
outros
quê?,
textos
entre
dooutros
campotextos
das práticas
do campo
de esdas práticas de es
tudo e pesquisa,tudo
considerando
e pesquisa,a considerando
situação comunicativa,
a situaçãoocomunicativa,
tema/assunto,oatema/assunto,
estrutura
a estrutura

EF04LP21B

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
17 do

45
17
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montagem de montagem
um mural de um mural
os verbetes deoscuriosidaverbetes de curiosidao leitor pensar eose
leitor
solidapensar e se solidae com o mural eevirar
com uma
o mural e virar uma
campanha da escola
campanha
em da escola em
prol do meio prol
ambiente,
do meio ambiente,
pais pontos dapais
pesquisa
pontos da pesquisa
da, explique aosda,estudanexplique aos estudantes que eles irão
tesplanejar
que eles irão planejar
a escrita de verbetes
a escritadede verbetes de
curiosidades a curiosidades
partir dos a partir dos
crianças pensem
crianças
que opensem que o
planejamento éplanejamento
a escrita
é a escrita
do texto, porém,dodiga
texto,
que,
porém, diga que,
nesse primeiro nesse
momento,
primeiro momento,
eles vão decidir
eles
sobre
vão odecidir sobre o
que será escritoque
e deserá
queescrito e de que
escrever o texto,
escrever
ditandoo texto, ditando
verão pensar sobre
verãoo pensar
que sobre o que
vão escrever, para
vãoquem
escrever,
e para quem e
tivamente a tabela,
tivamente
expli- a tabela, explique aos estudantes
que aos
queestudantes que
eles irão ditar eles
ao/àirão
pro-ditar ao/à proprecisam registrar,
precisam
ainda,registrar, ainda,
porque o texto porque
vai ser eso texto vai ser escrito e revisado,crito
poreisso,
revisado, por isso,
(EF04LP21B

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

-

-

que o texto está
que
bem
o texto
es- está bem escrito, atendendocrito,
aos atendendo
proaos proUsem o planejamento
Usem o planejamento
como apoio dacomo
produção
apoio da produção

caderno do
doprofessor
professor
18 caderno
46
18 caderno do professor
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textual para que
textual
o texto
para que o texto
te o processo de
te oescrita,
processo de escrita,
releia o que os estudantes
releia o que os estudantes
ditaram, sugira ajustes,
ditaram,essugira ajustes, estimule os estudantes
timuleaos
re-estudantes a reas adequaçõesas necessáadequações necessáma quanto ao ma
conteúdo,
quanto ao conteúdo,
evitando ambiguidades,
evitando ambiguidades,
possibilidades possibilidades
de escrita
de escrita
te o processo da
te escrita
o processo
é da escrita é
parte do procedimento
parte dode
procedimento de
quando relemosquando
o que esrelemos o que esajustes pensando
ajustes
no leipensando no leitor, no conteúdo
tor,donotexto
conteúdo do texto
e no contexto edenoproducontexto de produNesse momento,
Nesse
também
momento, também
devem se preocupar
devem em
se preocupar em
pontuação do texto,
pontuação
uma do texto, uma
material que está
material
sendoque está sendo
Lembre-os de que
Lembre-os
a per- de que a pergunta inicial é ogunta
modoinicial
de é o modo de
chamar a atenção
chamar
do leia atenção do leitor, aproximando-o
tor, aproximando-o
do texdo texto, por isso, é usado
to, por
o proisso, é usado o prousamos as reticências
usamos
para
as reticências para
deixar o texto em
deixar
aberto,
o texto em aberto,
criando um engajamento
criando um engajamento
no leitor, que no
continuará
leitor, que continuará
uso do sinal deuso
interrogado sinal de interrogação convida o leitor
ção convida
a pen- o leitor a pensar sobre o que sar
estásobre
sendoo que está sendo
-

-

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE
APRENDEMOS HOJE

-

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
19 do

47
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Aulas 9 - Produção
Aulas 9e-revisão
Produção
de “Você
e revisão
sabia
deque...”
“Você sabia que...”

EMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

ritérios para separar
critérios
as para
duplas
separar
tantoasnaduplas
produção
tanto
donaverbete
produção
quanto
do verbete
nas duplas
quanto
quenas
trocaram
duplasosque
textos
trocaram
para aos textos para a

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

EF04LP19
(EF04LP19
quê?, entre outros
quê?,
textos
entredooutros
campotextos
das práticas
do campo
de das
estudo
práticas
e pesquisa,
de estudo
considerando
e pesquisa,aconsiderando
situação comunicativa,
a situaçãoocomunicativa, o

EF04LP21A (EF04LP21A
abia quê?, entre
sabia
outros
quê?,
textos
entre
dooutros
campotextos
das práticas
do campo
de estudo
das práticas
e pesquisa,
de estudo
a partir
e pesquisa,
de temas/assuntos
a partir de temas/assuntos
de interesde interes-

EF04LP01B

(EF04LP01B

EF04LP21B

(EF04LP21B

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

site

site

-

-

-

-

-

-

caderno do
doprofessor
professor
20 caderno
48
20 caderno do professor

Aulas 10 – Montagem
Aulas 10 do
– Montagem
mural e feira
do mural
de trocas
e feira de trocas
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

-

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

(EF04LP21A (EF04LP21A
sabia quê?, entre
sabia
outros
quê?,
textos
entre
dooutros
campotextos
das práticas
do campo
de estudo
das práticas
e pesquisa,
de estudo
a partir
e pesquisa,
de temas/assuntos
a partir de temas/assuntos
de interesse de interesse
(EF04LP21B

(EF04LP21B

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

-

ência didática: ência didática:
• O que aprendemos
• O que
sobre
aprendemos
verbetes de
sobre
curiosidades?
verbetes de curiosidades?
•
•
• O que ainda•temos
O que
curiosidade
ainda temos
de aprender?
curiosidade de aprender?
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

-

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
21 do
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49
21

caderno do
doprofessor
professor
22 caderno
50
22 caderno do professor
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caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
23 do

Sugestões de atividades
Sugestões
- Lerde
e Escrever
atividades
- 3º- Ano
Ler e Escrever - 3º Ano

Leitura

Leitura
Unidade 3

Unidade
Projeto:
3
Incríveis animais
Projeto: pequenos.
Incríveis animais pequenos.
Pág. 131 a 147

Pág. 131 a 147

51
23

52 caderno do professor
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3

54 caderno do professor

caderno do professor

55

Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

Esta sequência didática
Esta sequência
propõe odidática
trabalhopropõe
com aso habilidades
trabalho comdeasescuta,
habilidades
leiturade
e de
escuta,
produção
leitura
deepoemas
de produção
concretos.
de poemas
Os concretos. Os
estudantes lerão estudantes
e compreenderão
lerão epoemas
compreenderão
concretospoemas
(visuais)concretos
– digitais(visuais)
e impressos
– digitais
– observando
e impressos
a estrutura
– observando
composicional
a estrutura composicional
do texto (distribuição/desenho
do texto (distribuição/desenho
do texto na página),
do texto
rimas,naritmo
página),
e melodia
rimas,eritmo
seus eefeitos
melodia
de esentido.
seus efeitos de sentido.
Para o desenvolvimento
Para o desenvolvimento
desta sequência desta
didática,
sequência
foram contempladas
didática, foram
algumas
contempladas
das habilidades
algumas do
dasCurrículo
habilidades
Paulista,
do Currículo Paulista,
elencadas no quadro
elencadas
abaixo:no quadro abaixo:

Objetos de conhecimento
Objetos de conhecimento

Habilidades

Habilidades

Aulas em que as Aulas em que as
habilidades são habilidades são
trabalhadas
trabalhadas

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura
rentes gêneros (assunto/tema),
rentes gêneros
demonstrando
(assunto/tema),
compredemonstrando
Aulas
compre5, 6, 7 e 8
Estrutura composicional
Estrutura
do texto
composicional do texto
ensão global.
ensão global.

Aulas 5, 6, 7 e 8

(EF04LP26) Ler e compreender
(EF04LP26) Ler
poemas
e compreender
concretos poemas concretos
Aulas
1, 2, 3, 4, 5, 6Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6
Compreensão em leitura
Compreensão em leitura
(visuais) - digitais ou
(visuais)
impressos
- digitais
- observando
ou impressos
a estrutura
- observando
a estrutura
e 7 na
e7
Estrutura composicional
Estrutura
do texto
composicional do textocomposicional do texto
composicional
(distribuição/desenho
do texto (distribuição/desenho
do texto na
do texto
página), rimas, ritmo
página),
e melodia
rimas,
e seus
ritmoefeitos
e melodia
de sentido.
e seus efeitos de sentido.

Compreensão em leitura.
Compreensão em leitura.

(EF35LP04) Inferir (EF35LP04)
informaçõesInferir
implícitas,
informações
na leitura
implícitas,
de
na
Aulas
leitura
1, 2,de
3, 4, 5, 6Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6
textos de diferentestextos
gêneros.
de diferentes gêneros.
e7
e7

(EF35LP05) Inferir (EF35LP05)
o sentido deInferir
palavras
o sentido
ou expressões
de palavras ou expressões
Compreensão em leitura
Compreensão em leitura
desconhecidas, na desconhecidas,
leitura de textosna
deleitura
diferentes
de textos
gêne-de diferentes
Aulasgêne1, 2, 3 e 4
Estrutura composicional
Estrutura
do texto
composicional do texto
ros.
ros.

Aulas 1, 2, 3 e 4

(EF35LP01) Ler e compreender,
(EF35LP01) Ler
silenciosamente
e compreender,e,silenciosamente
em
e, em
Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6
Leitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e autônoma)
e7
e7
textuais variados. textuais variados.

Oralidade

Oralidade

(EF35LP11) Ouvir canções,
(EF35LP11)
notícias,
Ouvirentrevistas,
canções, notícias,
poemasentrevistas,
e
poemas e
outros textos orais,outros
em diferentes
textos orais,
variedades
em diferentes
linguísticas,
variedades linguísticas,
Aulas 3, 4 e 8
diferentes grupos ediferentes
culturas locais
grupos
e rejeitando
e culturas locais
preconceie rejeitando preconceitos linguísticos. tos linguísticos.

Leitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e observando
autônoma) rimas,observando
aliterações erimas,
diferentes
aliterações
modosede
diferentes
divi- modos
Aulasde1,divi2e8
são de versos, estrofes
são de
e refrãos
versos,eestrofes
seus efeitos
e refrãos
de sentido.
e seus efeitos de sentido.

Aulas 3, 4 e 8

Aulas 1, 2 e 8

56 caderno do professor

Leitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e observando
autônoma) rimas,observando
aliterações erimas,
diferentes
aliterações
modosede
diferentes
divi- modos
Aulasde1,divi2e8
são de versos, estrofes
são de
e refrãos
versos,eestrofes
seus efeitos
e refrãos
de sentido.
e seus efeitos de sentido.

Escrita (autônoma)Escrita (autônoma)

Escrita (autônoma)Escrita (autônoma)

(EF04LP25A) Planejar
(EF04LP25A)
e produzirPlanejar
poemaseconcretos
produzir (visupoemas concretos (visuais) - digitais ou impressos
ais) - digitais
- atentando-se
ou impressos
para- aatentando-se
estrutura para a estrutura
composicional do texto
composicional
(distribuição/desenho
do texto (distribuição/desenho
do texto na
do texto na
Aulas 8, 9 e 10
página), rimas, ritmo
página),
e melodia,
rimas,considerando
ritmo e melodia,
a situação
considerando a situação
comunicativa, o tema/assunto,
comunicativa,
a estrutura
o tema/assunto,
composicional
a estrutura composicional
e o estilo do gêneroe eo melodia.
estilo do gênero e melodia.

Aulas 1, 2 e 8

Aulas 8, 9 e 10

(EF04LP25B) Revisar
(EF04LP25B)
e editar poemas
Revisar
concretos
e editar (visuais)
poemas concretos (visuais)
produzidos - digitais
produzidos
ou impressos,
- digitais
cuidando
ou impressos,
da apresencuidando da apresenAula 10

Aula 10

Aulas 1 e 2 – (Re)lendo
Aulas 1 e 2alguns
– (Re)lendo
textosalguns
poéticos
textos
e conhecendo
poéticos e um
conhecendo
poema concreto
um poema concreto
Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes poderão
Os estudantes
ser organizados
poderão ser
emorganizados
círculo (casoem
sejacírculo
possível
(caso
manter
seja possível
o distanciamento
manter o distanciamento
físico necessário)
físico necessário
ou na organização
ou na
convencional
organizaçãodaconvencional
sala.
da sala.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Antecipadamente,
Antecipadamente,
leia a sequêncialeia
didática
a sequência
completa
didática
para entender
completaopara
percurso
entender
leitoro que
percurso
vocêsleitor
farãoque
nessa
vocês
pro-farão nessa pro
posta.
posta.

(EF04LP26) Ler(EF04LP26)
e compreender
Ler epoemas
compreender
concretos
poemas
(visuais)
concretos
- digitais
(visuais)
ou impressos
- digitais- observando
ou impressosa estrutura
- observando
com-a estrutura com
posicional do texto
posicional
(distribuição/desenho
do texto (distribuição/desenho
do texto na página),
do texto
rimas,
na página),
ritmo e melodia
rimas, ritmo
e seus
e melodia
efeitos de
e seus
sentido.
efeitos de sentido
(EF35LP23
(EF35LP23
EF35LP04) Inferir
EF35LP04) Inferi
informações implícitas,
informações
na leitura
implícitas,
de textos
na leitura
de diferentes
de textosgêneros.
de diferentes
(EF35LP05)
gêneros.
Inferir
(EF35LP05)
o sentidoInferir
de palavras
o sentido
ou de palavras ou
expressões desconhecidas,
expressões desconhecidas,
na leitura de textos
na leitura
de diferentes
de textosgêneros.
de diferentes
(EF35LP01)
gêneros.
Ler (EF35LP01)
e compreender,
Ler esilenciosacompreender, silenciosa
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Nas primeiras atividades
Nas primeiras
destaatividades
sequência,
desta
os estudantes
sequência,serão
os estudantes
convidados
serão
paraconvidados
apreciar poemas
para apreciar
e outros
poemas
textos e outros texto

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
3 do

573

LÍNGUA PORTUGUESA | 35

impressão de modo
impressão
parti- de modo particular.
cular.
Os estudantesOsterão
estudantes
a
terão a
oportunidade oportunidade
de amde ampliar as possibilidades
pliar as de
possibilidades de
apreciação deapreciação
poemas, de poemas,
conhecendo osconhecendo
concretos os concretos

o efeito de sentido
o efeito
produde sentido produzido pelo uso de
zido
recursos
pelo uso de recursos
vos em textos multissemivos em textos multissemióticos.
óticos.
O maior objetivo
O maior
desta objetivo desta
sequência serásequência
apreciar será apreciar
poemas visuaispoemas
e concrevisuais e concretos, observandotos,
os efeitos
observando os efeitos
de sentido criados
de sentido
pelo criados pelo
formato do texto
formato
na pádo texto na página, a distribuição
gina, ae distribuição
a
e a
diagramação das
diagramação
letras, das letras,
bem como as bem
ilustrações
como as ilustrações
e outros efeitose visuais.
outros efeitos
É
visuais. É
importante retomar
importante
com retomar com
os estudantes oospropósito
estudantes o propósito
comunicativo do
comunicativo
projeto, do projeto,
para que eles separa
envolvam
que eles se envolvam
durante todo odurante
desenvoltodo o desenvolvimento da sequência.
vimento da sequência.
Para além da sequência,
Para além da sequência,
inclua nos momentos
inclua nos
de momentos de
leitura pelo/a professor/a,
leitura pelo/a professor/a,
poemas de boapoemas
qualidade
de boa qualidade
literária. Proponha
literária.
em-Proponha empréstimos de livros
préstimos
com de livros com
poemas, para poemas,
que elespara que eles
possam levar para
possam
casa levar
e para casa e
apresentar aos colegas
apresentar
em aos colegas em
momentos de roda
momentos
de lei- de roda de leitor. Nesse espaço,
tor.osNesse
estu-espaço, os estudantes poderãodantes
recitá-los,
poderão recitá-los,
ler para os colegas
ler para
algum
os colegas algum
trecho que chamou
trecho
a atenque chamou a atenção e comparar
os eestilos
comparar os estilos
e estrofes, alémedo
estrofes,
seu efeito
alémdedosentido.
seu efeito
A ideia
de sentido.
é que eles
A ideia
possam
é que
reconhecer
eles possam
quereconhecer
que ção
literários
e
as
literários
temáticas.
e as temáticas.
á tiveram contato
já tiveram
com poemas
contatoe outros
com poemas
textos eescritos
outros em
textos
versos
escritos
e que,
emdiferenteversos e que, diferenteEstimule-os
a
Estimule-os
comentar
a comentar
mente dos gêneros
mente
estudados
dos gêneros
até agora,
estudados
o poema
até agora,
é um texto
o poema
do gênero
é um texto
literário
do gênero
que literário que
sobre
o
que
gostaram
sobre
o
que
e
gostaram e
em a função detem
transmitir
a função
uma
de mensagem
transmitir uma
elaborada
mensagem
de maneira
elaborada
única.
de O
maneira
texto poúnica. O texto popor
quê.
por
quê.
ético é bastanteético
potente
é bastante
para instigar
potente
o interesse
para instigar
dos oestudantes,
interesse dos
sobretudo
estudantes,
quando
sobretudo quando
A Atividade
A Atividade
que 2 propõe que
apresentam rimas,
apresentam
brincadeiras
rimas,
com
brincadeiras
as palavras,com
comparações
as palavras,
e metáforas.
comparações
O poema
e metáforas.
O poema2 propõe
os estudantes
estudantes levantem
raz um olhar especial
traz umsobre
olhar aespecial
realidade,
sobre
de acerta
realidade,
forma, de
recriando-a.
certa forma,
Além
recriando-a.
disso, o Além
disso, o oslevantem
hipóteses
sobrehipóteses
o poemasobre o poema
propósito do poema
propósito
é expressar
do poema
um éponto
expressar
de vista,
um um
ponto
sentimento,
de vista, um
uma
sentimento,
ideia, umauma
ideia, uma
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antes de lê-lo,antes
para de
quelê-lo, para que
possam tentar possam
antecipar
tentar antecipar
o conteúdo temático
o conteúdo
a temático a
partir do título.partir
Possiveldo título. Possivelmente, eles pensarão
mente,que
eles pensarão que
o poema irá tratar
o poema
de amor
irá tratar de amor
(romântico), no(romântico),
entanto, no entanto,
embora seja esse
embora
o tema,
seja esse o tema,

texto surpreenderão
texto qualsurpreenderão qualquer possível antecipação.
quer possível antecipação.
Antes de ler o poema
Antes de
emler o poema em
voz alta, peça voz
que alta,
reali-peça que realizem a leitura zem
silenciosa
a leitura silenciosa
do poema Namorados,
do poema Namorados,
de Manuel Bandeira,
de Manuel
e Bandeira, e
pergunte se algo
pergunte
mudouse algo mudou
diante das hipóteses
diante criadas hipóteses criadas antes da leitura.
das antes da leitura.
Leia o poemaLeia
coletivao poema coletivamente, e conversem
mente, soe conversem sobre o que entenderam.
bre o queÉ entenderam. É
sempre bom lembrar
sempreque
bom lembrar que
não há uma única
nãomaneira
há uma única maneira
de compreenderdeo compreender
escrito,
o escrito,
principalmente principalmente
quando
quando
falamos em linguagem
falamos em linguagem
poética. Por isso,
poética.
é funPor isso, é fundamental que as
damental
criançasque as crianças
compartilhem ocompartilhem
que eno que entenderam com tenderam
os colegascom os colegas
para poderem ampliar
para poderem
sua ampliar sua
leitura.
leitura.
Após a leitura eApós
o compara leitura e o compartilhamento dastilhamento
impres- das impressões sobre o poema
sões sobre
de o poema de
Manuel Bandeira,
Manuel
elabore
Bandeira, elabore
com os estudantes
com os
uma
estudantes uma
lista (quadro: “O
listaque
(quadro:
sa“O que sabemos sobre bemos
poemas”)
sobre poemas”)
contendo as informações
contendo as informações
que eles reconheceram
que eles reconheceram
no texto poético:
no texto
versos,poético:
versos,
loquem
suas impressões
loquem suas
a partir
impressões
do texto.aPeça
partirque
do eles
texto.leiam
Peçasilenciosamente
que eles leiam silenciosamente
e, em
e, em
estrofes, rimas,estrofes,
função de
rimas,
função
de com
seguida, leia
seguida,
eles. Pergunte:
leia com eles. Pergunte:
compartilhar sentimentos
compartilhar •sentimentos
O que perceberam
•
O que
de perceberam
diferente neste
de diferente
poema? neste poema?
e impressões deeum
impressões
modo •de um modo
Por que•será quePor
eleque
foi será
escrito
queassim?
ele foi escrito assim?
único.
único.
•
Vocês acham
•
que
Vocês
esteacham
poemaque
chama
estemais
poema
a atenção
chama mais
do leitor
a atenção
que o do
poema
leitor que o poema
Em seguida, asEmcrianças
seguida, Namorados,
as criançasde Namorados,
Manuel Bandeira?
de Manuel
Por quê?
Bandeira? Por quê?
lerão um poema
lerão
concreum poema concrea interpretação
a interpretação
poema coletivamente.
do poema Comente
coletivamente.
que a organização
Comente quedoa texto
organização
se
do texto se
to. Inicialmente,to.não
Inicialmente,
fale Façanão
fale Faça do
relaciona
diretamente
relaciona
com
diretamente
a
ideia
concreta
com
a
do
ideia
rio,
concreta
da
água
correndo.
do
rio,
da
Além
água
correndo.
disso,
o
rio
Além
disso, o rio
nada. Permita que
nada.
elesPermita
co- que eles co-
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A diferença primordial
A diferença
é primordial é
a utilização dosa utilização
recursos dos recursos
ma concreto. ma concreto.

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Comente com osComente
estudan-com os estudantes sobre a importância
tes sobre a importância
de terem contato
de terem
com contato com
poemas de diferentes
poemasforde diferentes formatos e temáticas.
matos
Sugira
e temáticas. Sugira
que eles façam uma
que eles
busca
façam uma busca
por outros poemas
por outros
que poemas que
acharem inspiradores.
acharemSeinspiradores. Se
possível, separe
possível,
um es-separe um espaço na sala depaço
aulanaque
sala de aula que
possa ser usadopossa
comoser
umusado como um
varal de poemas.
varal
Nele,
devopoemas. Nele, vocês podem ir pendurando
cês podem ir pendurando
todos os poemastodos
trabalhaos poemas trabalhados nesta sequência
dos nesta
ou sequência ou
que forem sendo
quetrazidos
forem sendo trazidos
tanto pelo/a professor/a
tanto pelo/a professor/a
quanto pelos estudantes
quanto pelos estudantes
nos outros momentos
nos outros
de momentos de
roda de leitor, roda
por exemde leitor, por exemplo.
plo.

era-se que os estudantes
Espera-sepercebam
que os estudantes
que o poema
percebam
não está
queorganizado
o poema não
em está
versos
organizado
regulares.em versos regulares.

ambém pode ser
também
lido como
podeconjugação
ser lido como
do verbo
conjugação
rir. “eudo
rio”,
verbo
enquanto
rir. “euvocê
rio”, chora.
enquanto
O você chora. O
exto “escorrido”texto
também
“escorrido”
pode ser
também
lido como
podeo ser
“choro”
lido como
da letra
o “choro”
“o”. Como
davemos,
letra “o”.não
Como vemos, não

buscando sentido
buscando
nas escolhas
sentido
dasnas
palavras,
escolhas
nadas
composição
palavras, do
na texto
composição
e na poesia
do texto
pre-e na poesia preente na obra concreta.
sente naOs
obra
questionamentos
concreta. Os questionamentos
trazidos nessa atividade
trazidos nessa
buscam
atividade
ampliarbuscam ampliar
o que os estudantes
o quesabem
os estudantes
sobre ossabem
poemas
sobre
e apresentar
os poemas
o poema
e apresentar
concreto
o poema
e sua concreto e sua

As semelhançasAs
entre
semelhanças
os textos estão
entrena
os função
textos estão
que eles
na função
possuem:
queoeles
gênero
possuem:
literário,
o gênero literário,
a escrita em versos
a escrita
(mesmo
em versos
não lineares)
(mesmo
e anão
linguagem
lineares)usada.
e a linguagem usada.
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Aulas 3 e 4 – Aulas
Escutan3 e 4 – Escutando e apreciando
do e poeapreciando poeResposta pessoal.
mas
mas

Resposta pessoal.

Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a profesOs poemas apresentam
Os poemas
uma maneira
apresentam
única uma
de dizer
maneira
o queúnica
se quer
de dizer
dizer,outilizando-se
que se quer de
dizer,
uma
utilizando-se
linguagem de uma ling
sor/a
sor/a
única. A grande diferença
única.está
A grande
na diagramação
diferença está
do texto.
na diagramação
Os poemasdo
tradicionais
texto. Os poemas
aparecem
tradicionais
em verso,aparecem
enquan- em verso, e
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

to os poemas concretos
to os(visuais)
poemastêm
concretos
uma preocupação
(visuais) têmcom
uma
a forma
preocupação
como serão
com aapresentados.
forma como serão apresentados.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes podem
Os estudantes
ser
podem ser
organizados em
organizados
círculo em círculo
(caso seja possível
(caso
manter
seja possível manter
o distanciamento
o distanciamento
de segude segurança) ou na organização
rança) ou na organização
convencional daconvencional
sala.
da sala.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Projetor, computador
Projetor,
com
computador com
acesso à internet.
acesso à internet.
Antes de iniciar Antes
a aula,de
deiiniciar a aula, deixe todos os vídeos
xe todos
sugerios vídeos sugeridos abertos nodos
computaabertos no computador. Se encontrar
dor. outros
Se encontrar outros
poemas concretos
poemas
paraconcretos para
mostrar aos estudantes,
mostrar aos estudantes,
pode separar também.
pode separar também.

(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
diferentes gêneros
diferentes
(as- gêneros (assunto/tema), demonstransunto/tema), demonstrando compreensão
do global.
compreensão global.
(EF04LP26) Ler(EF04LP26)
e com- Ler e compreender poemas
preender
concre-poemas concretos (visuais) - digitais
tos (visuais)
ou - digitais ou
impressos - observando
impressosa - observando a
estrutura composicional
estrutura composicional
do texto (distribuição/dedo texto (distribuição/desenho do texto na
senho
página),
do texto na página),
rimas, ritmo e rimas,
melodia
ritmo
e e melodia e
seus efeitos deseus
sentido.
efeitos de sentido.
(EF35LP04) Inferir
(EF35LP04)
infor- Inferir informações implícitas,
mações
na leiimplícitas,
na os
lei-diferentes
peitando
peitando
grupos
os diferentes
e culturas
grupos
locaiseeculturas
rejeitando
locais
preconceitos
e rejeitando
linguísticos.
preconceitos linguísticos
tura de textos de
turadiferende textos de diferentes gêneros. (EF35LP11)
tes gêneros. DESENVOLVIMENTO
(EF35LP11) DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
Ouvir canções,Ouvir
notícias,
canções,
notícias,são Os
Os poemas
feitos
poemas
não apenas
são feitos
paranão
a apreciação
apenas para
silenciosa,
a apreciação
mas silenciosa,
também para
masse-também para se
entrevistas, poemas
entrevistas,
e rem
poemas
e Porrem
ouvidos.
isso,
ouvidos.
nessa aula,
Por isso,
os estudantes
nessa aula,serão
os estudantes
convidados
serão
paraconvidados
escutar ou para
ler escutar ou le
outros textos outros
orais, em
textospoemas.
orais, Na
emdeclamação,
poemas. Na
para
declamação,
a produçãopara
de sentido
a produção
do texto,
de sentido
algunsdorecursos
texto, alguns
não recursos não
diferentes variedades
diferentes
lin- variedades
lin- verbais
verbais ganham
força: entonação,
ganham força:
uso entonação,
das imagens,
usoexpressão
das imagens,
facialexpressão
de quem facial
está de quem está
- lendo, musicalidade
- lendo,e musicalidade
presença de outros
e presença
estímulos
de outros
visuais.
estímulos visuais.
racterísticas regionais,
racterísticas
res- regionais,
Escutar o respoemaEscutar
declamado
o poema
faz com
declamado
que os estudantes
faz com queembarquem
os estudantes
emembarquem
uma atmos-em uma atmos

em
an-
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trazer. Sugerimos
trazer.
queSugerimos
o/a
que o/a
professor/a mostre
professor/a
aos mostre aos
estudantes doisestudantes
poemas dois poemas
concretos queconcretos
tornarão que tornarão
evidente essa evidente
mudançaessa mudança
na estrutura dona
poema
estrutura
tal do poema tal
como conheciam:
como
Canção
conheciam: Canção
para ninar gatopara
comninar
insô- gato com insônia e Primavera,nia
ambos
e Primavera,
de
ambos de
Sérgio Capparelli,
Sérgio
dispoCapparelli, disponíveis no site do
níveis
escritor,
no site do escritor,
http://www.capparelli.
http://www.capparelli.
com.br/
com.br/
Entre as características
Entre asdos
características dos
poemas concretos,
poemas
destaconcretos, destacamos:
camos:
•
A distribuição
•
gráA distribuição grá-

usadas para criar
usadas
formas
para criar formas
no texto.
no texto.
•
A presença
• de troA presença de trocadilhos criadoscadilhos
a partircriados a partir
da palavra e dodavisual
palavra
do e do visual do
poema.
poema.
•
Uso da• linguaUso da linguagem verbal e da
gemlinguaverbal e da linguagem não verbal.gem não verbal.
•
Ausência
• da esAusência da estrutura mais clássica
trutura dos
mais clássica dos
poemas (verso epoemas
estrofe).(verso e estrofe).
•
Enfoque• no conEnfoque no concreto, em contradição
creto, em
comcontradição com
a presença doa eupresença
lírico, do eu lírico,
símbolo da subjetividade
símbolo da subjetividade
nos poemas clássicos.
nos poemas clássicos.
•
D e c o m•p o s i ç ãDoe c o m p o s i ç ã o
das palavras emdas
função
palavras
da em função da
mensagem e domensagem
visual. e do visual.
Na Atividade 3NadaAtividade
sequ- 3 da sequência, durante aência,
socializadurante a socialização das observações
ção dasreaobservações realizadas pelos estudantes,
lizadas pelos estudantes,
era de desenvolvimento
fera de desenvolvimento
pelo gosto de ouvir
peloegosto
ler esse
de ouvir
gênero.
e ler
Ademais,
esse gênero.
eles conseAdemais,estimule-os
eles conse-a pensar
estimule-os
nos a pensar nos
guem perceber guem
como perceber
os autorescomo
são capazes
os autores
de são
colocar
capazes
no texto
de colocar
escritono
aspectos
texto escrito
de colegas
aspectosdas
deturmas
colegas
de das
4º turmas de 4º
ano, para quemano,
produzipara quem produzieitor/interlocutor.
leitor/interlocutor.
rão a exposiçãorãodea poeexposição de poeEm suma, ler e ouvir
Em suma,
poemas
ler esão
ouvir
atividades
poemasmuito
são atividades
potentes muito
para desenvolver
potentes para
o gosto
desenvolver
o gosto mas
mas concretos.
Qualconcretos.
dos
Qual dos
por esse gênero.por esse gênero.
poemas eles iriam
poemas
gostar
eles iriam gostar
Desde os anos Desde
60, os os
poemas
anos 60,
no Brasil
os poemas
têm assumido
no Brasil um
têmnovo
assumido
“visual”.
umNeles,
novo “visual”.
os mais?
Neles,
Por os
quê?mais?
Que poePor quê? Que poema chama mais ma
a atenção?
chama mais a atenção?
das palavras nodas
texto)
palavras
para comunicar
no texto) para
de maneira
comunicar
visual
de maneira
e concreta
visual
o que
e concreta
querem o Qual
que querem
parece mais
Qual
criativo?
parece mais criativo?
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O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

com os estudantes,
comrelemos estudantes, relembrando que a brando
escuta de
que a escuta de
poemas aumenta
poemas
a possiaumenta a possibilidade de leitura
bilidade
deles,
de leitura deles,
porque temos, porque
além das
temos, além das
palavras, outrospalavras,
aspectosoutros aspectos
evidenciados. evidenciados.

Aulas 5 e 6 Aulas
– Apro5 e 6 – Aprofundando o fundando
conheci- o conhecimento sobremento
poemas
sobre poemas
concretos concretos
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes poderão
Os estudantes
ser poderão ser
organizados em
organizados
círculo em círculo
(caso seja possível
(caso
manter
seja possível manter
o distanciamento
o distanciamento
de segude segurança) ou na organização
rança) ou na organização
convencional daconvencional
sala.
da sala.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Cartolina ou papel
Cartolina
kraftou papel kraft
para registrar as
paracaracteregistrar as características dos poemas
rísticascondos poemas conca grossa para escrever
ca grossanopara escrever no
papel selecionado.
papel selecionado.

Antes de iniciar
Antes
a aula,
de iniciar a aula,
conheça maisconheça
poemas mais poemas
concretos de Fábio
concretos
Bahiade Fábio Bahia
em suas redes em
sociais,
suasno
redes sociais, no
Facebook e no Instagram:
Facebook e no Instagram:
https://www.facebook.
https://www.facebook.
com/poema.concreto
com/poema.concreto
do compreensãodoglobal.(EF04LP26)
compreensão global.(EF04LP26)
Ler e compreender
Ler epoemas
compreender
concretos
poemas
(visuais)
concretos (visuais
https://www.instagram.
https://www.instagram.
digitais
ou
impressos
digitais
ou
observando
impressos
a
estrutura
observando
composicional
a
estrutura
do
composicional
texto
(distribuido
texto (distribui
c o m / p o e m a c. coomn/cpr oe e- m a . c o n c r e ção/desenho
do
ção/desenho
texto
na
página),
do
texto
rimas,
na
página),
ritmo
e
melodia
rimas,
ritmo
e
seus
e
melodia
efeitos
de
e
seus
sentido.
efeitos
de sentido
to/?hl=pt-br to/?hl=pt-br
(EF35LP04) Inferir
(EF35LP04)
informações
Inferir
implícitas,
informações
na leitura
implícitas,
de textos
na leitura
de diferentes
de textosgênede diferentes gêne
ros. (EF35LP01)ros.
Ler(EF35LP01)
e compreender,
Ler e silenciosamente
compreender, silenciosamente
e, em seguida, e,ememvozseguida,
alta, em voz alta
(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
diferentes gêneros
diferentes
(as- gêneros (assunto/tema), demonstransunto/tema), demonstran-

alavras estão dispostas
As palavras
em formato
estão dispostas
que lembra
em formato
um círculo.
que lembra um círculo.
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lisando-os separadamenlisando-os separadamente. A ideia é que
te. possam
A ideia é que possam
analisá-los e analisá-los
construir e construir
repertório, pensando
repertório,
nas pensando nas
características dos
características
poemas dos poemas
concretos e na relação
concretos
es-e na relação estabelecida entre
tabelecida
texto e entre texto e
imagem.
imagem.
Para concluir, listem
Para concluir,
as ca- listem as características dosracterísticas
poemas dos poemas
concretos de acordo
concretos
comde acordo com
o que eles puderam
o que pereles puderam perceber. Algumasceber.
já foram
Algumas já foram
listadas na aulalistadas
passada,
na aula passada,
mas trouxemos,
mas novatrouxemos, novamente, outras mente,
caracterísoutras características:
ticas:
•
A distribuição
•
gráA distribuição grá-

usadas para criar
usadas
formas
para criar formas
no texto.
no texto.
•
A presença
• de troA presença de troscrever dessa forma,
Ao escrever
quandodessa
termina
forma,
o texto,
quando
ele começa
terminade
o texto,
novo,ele
dando
começa
a ideia
de novo,
de continuidade
dando a ideia de continuidade
cadilhos criadoscadilhos
a partir da
criados a partir da
palavra
e
da
imagem
palavra
visue
da imagem visupetição.
e repetição.
al do poema. al do poema.
•
O uso •da linguaO uso da linguagem verbal e da
gemlinguaverbal e da linguagem não verbal.gem não verbal.
ensagem do poema
A mensagem
é recomeçar,
do poema
tentar de
é recomeçar,
novo, por isso,
tentar
dade
maneira
novo, por
como
isso,
o texto
da maneira
está disposto,
como o texto está disposto,
•
A ausência
• da esA ausência da estrutura mais clássica
trutura dos
mais clássica dos
poemas (verso epoemas
estrofe).(verso e estrofe).
•
O enfoque
• no conO enfoque no concreto, em contradição
creto, em
comcontradição com
ra-se que os estudantes
Espera-sepercebam
que os estudantes
que sim. Apercebam
intencionalidade
que sim.do
A intencionalidade
autor ao escreverdo
dessa
autor
forma
ao escrever
é
dessa forma é
a presença doa eupresença
lírico, do eu lírico,
símbolo
da
subjetividade
símbolo
da subjetividade
r com que o leitor
fazer
perceba
com que
a possibilidade
o leitor perceba
de recomeçar.
a possibilidade de recomeçar.
nos poemas clássicos.
nos poemas clássicos.
•
A decomposição
•
A decomposição
das palavras emdas
função
palavras
da em função da
mensagem e domensagem
visual. e do visual.

os estudantes seosmanifesestudantes se manifestem para avaliartem
a trajetópara avaliar a trajetóDESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
ria até o momento.
ria até o momento.
Nessa aula, os estudantes
Nessa aula,aprenderão
os estudantes
a analisar
aprenderão
o efeito
a analisar
promovido
o efeito
pelapromovido
disposição pelaOdisposição
QUE APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

HOJE?

e ilustração. e ilustração.
Nessa aula, aprendemos
Nessa aula, aprendemos
Na Atividade 1Na Atividade 1
a analisar o efeito
a analisar
promo-o efeito promoBahia e conhecerão
Bahiaum
e conhecerão
pouco sua história.
um poucoO/A
suaprofessor/a
história. O/A
pode
professor/a
fazer perguntas
pode fazervido
perguntas
pela disposição
vido pela
do disposição do
elacionadas à função
relacionadas
do texto,
à função
mesmodonão
texto,
sendo
mesmo
esse não
o objetivo
sendo da
esse
sequência.
o objetivo da sequência.
poema concreto.poema
Observaconcreto. ObservaNas Atividades Nas
2 e Atividades
3, eles farão2 aeleitura
3, elesde
farão
doisa poemas
leitura deconcretos
dois poemas
do autor,
concretos
ana- domos
autor,também
ana- seus
mos recurtambém seus recur-

caderno do
doprofessor
professor
10 caderno
64
10 caderno do professor
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texto e ilustração.
texto e ilustração.

Aulas 7 – Aulas
Lendo 7e – Lendo e
compondo compondo
poemas
poemas
concretos concretos
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Em duplas, se Em
assim
duplas,
for se assim for
possível, respeitando
possível,asrespeitando as
regras de distanciamento
regras de distanciamento
e de saúde do momento.
e de saúde do momento.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Tiras coloridas Tiras
de papel
coloridas de papel
Sugerimos a leitura
Sugerimos
do a leitura do
material do Ler material
e Escrever,
do Ler e Escrever,
volume 1, sequência
volume
didá1, sequência didática de Poemas concretos.
tica de Poemas concretos.
(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
diferentes gêneros
diferentes
(as- gêneros (assunto/tema), demonstransunto/tema), demonstrando compreensão
do global.
compreensão global.
(EF04LP26) Ler(EF04LP26)
e com- Ler e compreender poemas
preender
concre-poemas concretos (visuais) - digitais
tos (visuais)
ou - digitais ou
impressos - observando
impressosa - observando a
estrutura composicional
estrutura composicional
do texto (distribuição/dedo texto (distribuição/desenho do texto na
senho
página),
do texto na página),
rimas, ritmo e rimas,
melodia
ritmo
e e melodia e
seus efeitos deseus
sentido.
efeitos de sentido.
(EF35LP04) Inferir
(EF35LP04)
infor- Inferir informações implícitas,
mações
na leiimplícitas, na leitura de textos de
turadiferende textos de diferentes gêneros. tes gêneros.

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
11 do

65
11
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nização do texto,
nização
porém,
do texto, porém,
comente que acomente
escolha éque a escolha é
algo muito particular,
algo muito
que particular, que
deve estar relacionada
deve estar
à relacionada à
mensagem quemensagem
se quer que se quer
passar. Somente
passar.
depois
Somente depois
que todos compuserem
que todos compuserem
as palavras doaspoema
palavras
e do poema e
apresentarem para
apresentarem
a turpara a turma, apresente ma,
o poema
apresente o poema
original, e conversem
original, e conversem
sobre o que puderam
sobre oobque puderam observar, recuperando
servar,
asrecuperando
caas características dosracterísticas
poemas dos poemas
concretos já elencados
concretos
nasjá elencados nas
atividades anteriores.
atividades anteriores.
Se tiverem feitoSe
o varal
tiverem
de feito o varal de
poemas, pendure
poemas,
o poe-pendure o poema Mentira. O varal
ma Mentira.
de po- O varal de poema também poderá
ema também
ser
poderá ser
apresentado na
apresentado
exposi- na exposicomo varal de como
ideiasvaral
ou de ideias ou
de inspirações. de inspirações.

Caro/a professor/a,
Caro/a
divida
professor/a,
a turma em
divida
duplas,
a turma
desde
emque
duplas,
seja desde
possível
que
essa
sejaorganipossível essa organiação, levando em
zação,
consideração
levando emasconsideração
normas de saúde
as normas
vigentes.
de saúde
Solicite
vigentes.
que os estuSolicite que os estudantes escrevamdantes
as palavras
escrevam
em tiras
as palavras
de papéis
emetiras
recortem-nas,
de papéis edeixando
recortem-nas,
bem rente
deixando bem rente
ao escrito para ao
darescrito
mais possibilidade
para dar maisdepossibilidade
organização de
dasorganização
palavras. Em
dasseguida,
palavras. Em seguida,
olicite que elessolicite
organizem
que eles
a estrutura
organizem
visual
a estrutura
do poema.
visual
Circule
do poema.
entre asCircule
duplasentre
e as duplas e
oriente os estudantes
orienteaos
usarem
estudantes
as palavras
a usarem
na ordem
as palavras
exata,na
conforme
ordem exata,
aparecem
conforme
no aparecem no
poema, e não permita
poema,que
e não
eles
permita
vejam que
o poema
eles vejam
original
o poema
nesse momento.
original nesse momento.
-

cadernodo
doprofessor
professor
12 caderno
66
12 caderno do professor
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O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

parabenize a turma
parabenize
pelas a turma pelas
diferentes composições,
diferentes composições,
estimulando estimulando
os estuos estudantes a buscarem
dantesmais
a buscarem mais
poemas concretos.
poemas Se concretos. Se
possível, liste com
possível,
eles osliste com eles os
principais poetas
principais
concre- poetas concretistas e busquem
tistas livros
e busquem livros
deles no acervodeles
escolar.
no acervo escolar.

Espera-sepossam
que os estudantes
possam dizer
que conseguem
perceber
o redemoinho formaEspera-se que os estudantes
dizer que conseguem
perceber
o redemoinho
formado pelas palavras,
comparando-o
à mentira.
disso,que
podem
expressar que a mentira
do pelas palavras, comparando-o
à mentira.
Além disso,
podem Além
expressar
a mentira
algo queaté
vainão
se apertando,
até não
ter maisda
saída.
tamanho da letra também
é como algo que vaié como
se apertando,
ter mais saída.
O tamanho
letraOtambém
aparentaconforme
estar diminuindo,
conforme
vai chegando
ao centro do redemoinho.
aparenta estar diminuindo,
vai chegando
ao centro
do redemoinho.
Resposta pessoal

Resposta pessoal

Pelas características Pelas
trazidas
características
na questão trazidas
número na
1, espera-se
questão número
que os estudantes
1, espera-sepossam
que os dizer
estudantes
que possam dizer que

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
13 do
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Aulas 8 – Planejando
Aulas 8 – Planejando
a escrita de um
a escrita
poema de um poema
concreto concreto
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes estarão
Os estudantes
sen- estarão sentados em suas carteiras.
tados emOsuas carteiras. O
trabalho será trabalho
individualserá individual
para favorecer opara
processo
favorecer o processo
criativo de cadacriativo
um. de cada um.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Cartaz elaborado
Cartaz
na aula
elaborado na aula
anterior, livros anterior,
contendolivros contendo
poemas e varalpoemas
de poee varal de poemas da turma. mas da turma.
Com antecedência,
Com sepaantecedência, separe livros de poemas
re livros
parade poemas para
serem consultados
serem pela
consultados pela
turma.
turma.
(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
diferentes gêneros
diferentes
(as- gêneros (assunto/tema), demonstransunto/tema), demonstrando compreensão
do global.
compreensão global.
(EF35LP11) Ouvir
(EF35LP11)
can- Ouvir canções, notícias, entrevistas,
ções, notícias, entrevistas,
poemas e outros
poemas
textose outros textos
orais, em diferentes
orais,varieem diferentes variedades linguísticas,
dadesidenlinguísticas, idenregionais, respeitando
regionais,
os respeitando os
diferentes grupos
diferentes
e cul- grupos e culturas locais e turas
rejeitando
locais e rejeitando
preconceitos linpgreucíosnticeoist.os linguísticos.
(EF35LP23) Apreciar
(EF35LP23)
poe- Apreciar poecados, observando
cados,
rimas,
observando rimas,
aliterações e aliterações
diferentes e diferentes
modos de divisão
modos
de verde divisão de versos, estrofes esos,
refrãos
estrofes
e e refrãos e
seus efeitos deseus
sentido.
efeitos de sentido.
(EF04LP25A) Planejar
(EF04LP25A)
e
Planejar e
produzir poemas
produzir
concre-poemas concretos (visuais) - digitais
tos (visuais)
ou - digitais ou
impressos - atentando-se
impressos - atentando-se

cadernodo
doprofessor
professor
14 caderno
68
14 caderno do professor
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para a estrutura
paracompoa estrutura composicional do texto
sicional
(distrido texto (distribuição/desenhobuição/desenho
do texto
do texto
na página), rimas,
na página),
ritmo e rimas, ritmo e
melodia, considerando
melodia, aconsiderando a
situação comunicativa,
situação ocomunicativa, o
tema/assunto, atema/assunto,
estrutura
a estrutura
composicional composicional
e o estilo
e o estilo
do gênero e melodia.
do gênero e melodia.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nessa aula, os estudantes
Nessa aula, os estudantes
realizarão o planejamento
realizarão o planejamento
da produção dedaum
produção
poe- de um poema visual. O planejamenma visual. O planejamento é parte fundamental
to é parte fundamental
do processo dedo
escrita
processo
do de escrita do
texto. Muitos poetas
texto. Muitos
não poetas não
precisam de um
precisam
plane-de um planejamento tão jamento
detalhadotão detalhado
como o que estamos
como oproque estamos propondo, porque pondo,
o processo
porque o processo
de criação é algo
de que
criação
foi é algo que foi
aprimorado ao aprimorado
longo do ao longo do
tempo. Nossostempo.
estudanNossos estudantes, no entanto,
tes,podem
no entanto, podem
precisar desse precisar
momento
desse momento
de estudo que de
envolve
estudoa que envolve a
produção textual,
produção
por isso,textual, por isso,
propomos o exercício
propomos
da o exercício da
leitura de poemas
leituraconde poemas convencionais, disponíveis
vencionais, disponíveis
neste material neste
e também
material e também
no acervo escolar,
no acervo
para escolar, para
inspirá-los.
inspirá-los.
Vocês podem fazer
Vocêsa podem
leifazer a leitura colaborativa
turadoscolaborativa
podos poemas de formaemas
que de
tro-forma que troquem informações
quemsobre
informações sobre
a apreciação deles,
a apreciação
que deles, que
podem reconhecer
podemnosreconhecer nos
versos sons e ritmos
versos que
sons e ritmos que
zerescrita
outrosdopoemas
zer outros
concretos
poemas
para inspirá-los.
concretos para
Sugerimos
inspirá-los.
o acesso
Sugerimos
aos seguintes
o acessosi-aos seguintes si
serão usados naserão
escrita
usados
do na
tes:
tes:
poema concreto.poema concreto.
É importante É que,
importante
no http://www.capparelli.com.br/
que, no http://www.capparelli.com.br/
planejamento, planejamento,
apareça o http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/augusto_de_campos2.html
apareça o http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/augusto_de_campos2.html
uso de imagens,uso
formas
de imagens,
e
formas e
disposição do texto
disposição
(tama- do texto
(tama- https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa452/decio-pignatari
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa452/decio-pignatari
nho, tipo de letra,
nho,
cor).
tipo de letra, cor).
O/A professor/aO/A
pode
professor/a
trapode tra-

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
15 do
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O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

A partir do planejamento
A partir do planejamento
do texto, os estudantes
do texto, os estudantes
aprendem a produzir
aprendema a produzir a
escrita do poema
escrita
a partir
do poema a partir
da análise temática
da análise
e das temática e das
condições de condições
produções de produções
do poema estudado.
do poema estudado.

cadernodo
doprofessor
professor
16 caderno
70
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Aula 9 – Escrevendo
Aula 9 – Escrevendo
um poema um poema
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes estarão
Os estudantes
sen- estarão sentados em suas carteiras.
tados emOsuas carteiras. O
trabalho será individual,
trabalho será individual,
para favorecer opara
processo
favorecer o processo
criativo de cadacriativo
um. de cada um.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Cartaz elaborado
Cartaz
na aula
elaborado na aula
anterior, livros anterior,
contendolivros contendo
poemas e varalpoemas
de poee varal de poemas da turma. mas da turma.
Com antecedência,
Com sepaantecedência, separe livros de poemas
re livros
parade poemas para
serem consultados
serem pela
consultados pela
turma.
turma.
(EF04LP25A) Planejar
(EF04LP25A)
e
Planejar e
produzir poemas
produzir
concre-poemas concretos (visuais) - digitais
tos (visuais)
ou - digitais ou
impressos - atentando-se
impressos - atentando-se
para a estrutura
paracompoa estrutura composicional do texto
sicional
(distrido texto (distribuição/desenhobuição/desenho
do texto
do texto
na página), rimas,
na página),
ritmo e rimas, ritmo e
melodia, considerando
melodia, aconsiderando a
situação comunicativa,
situação ocomunicativa, o
tema/assunto, atema/assunto,
estrutura
a estrutura
composicional composicional
e o estilo
e o estilo
do gênero e melodia.
do gênero e melodia.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Professor/a, essaProfessor/a,
aula será essa aula será
dedicada ao processo
dedicadadeao processo de
escrita do texto
escrita
que do
irá texto que irá
compor o poema
compor
concreo poema concreto da próxima aula.
to daNesse
próxima aula. Nesse
sugira
trabalhosugira
em duplas
o trabalho
(se assim
em duplas
for permitido)
(se assimou
fora permitido)
releitura deou
uma releitura
dos poemas
de um dos poema
momento, o focomomento,
dos estu- o foco
dosoestutrabalhados
na
aula
trabalhados
8.
na
aula
8.
dantes deve estar
dantes
no condeve estar no conQUEescrito,
APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
teúdo do que será
teúdo
escrito,
do queOserá
e não na forma.e Entretannão na forma. Entretanto, eles não devem
to, eles
perder
não devem perder
de vista que a forma
de vista
é parque a forma é parte do poema concreto,
te do poema
por concreto, por

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
17 do
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vorecer o processo
vorecer
criativo
o processo criativo
de cada um. de cada um.

MATERIAIS

MATERIAIS

Texto escrito naTexto
aulaescrito
an- na aula anoutros materiais
outros
que materiais
os
que os
estudantes queiram
estudantes
usar queiram usar
para compor o poema.
para compor o poema.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Antes de iniciar
Antes
a aula,
de iniciar a aula,
comente rapidamente
comenteto-rapidamente todas as etapas envolvidas
das as etapas envolvidas
neste estudo sobre
nesteosestudo
po- sobre os poemas concretos.emas concretos.
(EF04LP25A) Planejar
(EF04LP25A)
e
Planejar e
produzir poemas
produzir
concre-poemas concretos (visuais) - digitais
tos (visuais)
ou - digitais ou
impressos - atentando-se
impressos - atentando-se
para a estrutura
paracompoa estrutura composicional do texto
sicional
(distrido texto (distribuição/desenhobuição/desenho
do texto
do texto
na página), rimas,
na página),
ritmo e rimas, ritmo e
melodia, considerando
melodia, aconsiderando a
situação comunicativa,
situação ocomunicativa, o
tema/assunto, atema/assunto,
estrutura
a estrutura
composicional composicional
e o estie o estilo do gênero elomelodia.
do gênero e melodia.
(EF04LP25B) (EF04LP25B)
Revisar e
Revisar e
editar poemas editar
concretos
poemas concretos
(visuais) produzidos
(visuais)
- digiproduzidos - digitais ou impressos,
taiscuidanou impressos, cuidando texto.

do texto.

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Professor/a, o Professor/a,
comparti- o compartilhamento das lhamento
produções das produções
dos poemas concretos
dos poemas
é concretos é
uma etapa fundamental
uma etapa fundamental
na criação do gosto
na criação
pelo do gosto pelo
gênero. Assim,gênero.
selecione
Assim, selecione
um
espaço
determinado
um
espaço
determinado
Aula 10 – Compondo
Aula 10 poemas
– Compondo
concretos
poemas concretos
para a exposição
para
dosa poexposição dos poConversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
emas concretos.emas
Escrevam
concretos. Escrevam
EMPO
TEMPO
um convite paraum
as turmas
convite para as turmas
de 4º ano. No dia,
dese
4ºpossíano. No dia, se possíUma aula.
Uma aula.
vel,
peça
que
os
vel,
estudanpeça
que os estudanORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA
tes,
ao
apresentarem
tes,
ao
seus
apresentarem
seus
Os estudantes estarão
Os estudantes
sentadosestarão
em suas
sentados
carteiras.
emOsuas
trabalho
carteiras.
será O
individual
trabalho para
será individual
fapara fa-

caderno do
doprofessor
professor
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poemas, recitem
poemas,
para asrecitem para as
outras crianças,outras
comencrianças, comentando sobre suas
tando
escolhas
sobre suas escolhas
e sua produção eescrita.
sua produção escrita.
Se possível, façaSefotos
possível,
do faça fotos do
resultado e salve
resultado
as ima-e salve as imagens, criando um
gens,
arquivo
criando um arquivo
digital que podedigital
ser divulque pode ser divulgado para toda gado
a comunipara toda a comunidade escolar. dade escolar.
Promova uma roda
Promova
de conuma roda de conversa para os estudantes
versa para os estudantes
avaliarem o queavaliarem
aprende-o que aprenderam durante a ram
realização
durante a realização
desta Sequênciadesta
Didática:
Sequência Didática:
•
O que• aprendeO que aprendemos sobre poemas?
mos sobre poemas?
•
Quais são
• as caQuais são as características dosracterísticas
poemas dos poemas
concretos?
concretos?
•
O que• foi mais
O que foi mais
difícil na sequência?
difícil na
Porsequência? Por
quê?
quê?
•
Pretendem
• escrePretendem escrever outros poemas?
ver outros
Sobrepoemas? Sobre
quais assuntos?quais assuntos?
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

parabenize a turma
parabenize
pelas a turma pelas
diferentes composições,
diferentes composições,
estimulando osestimulando
estudan- os estudantes a buscaremtesmais
a buscarem
pomais poemas concretos.emas
Se posconcretos. Se possível, amplie asível,
atividade
amplie a atividade
compartilhandocompartilhando
o resulo resultado com outrastado
turmas
comeoutras turmas e
familiares.
familiares.

Sugestões- Ler
de Atividades
Lerano
e Escrever - 4º ano
Sugestões de Atividades
e Escrever -- 4º
Leitura

Leitura

Unidade 1

Unidade
1
Atividade
- 4 147
B a 150Págs. 147 a 150
Atividade
Habitual
- 4 B Habitual
Págs.

LÍNGUA PORTUGUESA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4

74 caderno do professor

caderno do professor

75

Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

Nesta sequência,Nesta
os estudantes
sequência,
poderão,
os estudantes
através poderão,
da leitura,através
dar continuidade
da leitura, dar
ao trabalho
continuidade
com aaolinguagem
trabalho com
escrita,
a linguagem
tendo escrita, tendo
em vista o desenvolvimento
em vista o desenvolvimento
da competência leitora
da competência
dos estudantes,
leitoraprincipalmente,
dos estudantes,em
principalmente,
relação às possibilidades
em relação às
discursivas
possibilidades discursivas
em contos tradicionais
em contos
narrados
tradicionais
a partir narrados
do ponto adepartir
vistado
deponto
um personagem.
de vista de um personagem.
Além de ler contos
Além
tradicionais,
de ler contos
é fundamental
tradicionais,observar
é fundamental
como asobservar
narrativas
como
se organizam,
as narrativas
doseponto
organizam,
de vistadodiscursivo,
ponto de vista discursivo,
uma vez que os estudantes
uma vez que
irão
ostambém
estudantes
escrever
irão também
outras versões
escreverdooutras
conto,versões
a partirdo
daconto,
voz e do
a partir
olharda
devoz
umenarrador-persodo olhar de um narrador-personagem.
nagem.
Assim, para o desenvolvimento
Assim, para o desenvolvimento
desta sequência, desta
foramsequência,
contempladas
foram
algumas
contempladas
das habilidades
algumasessenciais
das habilidades
elencadas
essenciais
no elencadas no
quadro abaixo: quadro abaixo:

Objetos de conhecimento
Objetos de conhecimento

Habilidades

Habilidades

Aulas em que as Aulas em que as
habilidades são habilidades são
trabalhadas
trabalhadas

(EF35LP01) Ler e compreender,
(EF35LP01) Ler
silenciosamente
e compreender,e,silenciosamente
em
e, em
Aulas 1, 2, 3, 4, 6, Aulas 1, 2, 3, 4, 6,
Leitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e autônoma)
7e8
7e8
textuais variados. textuais variados.

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura
diferentes gênerosdiferentes
(assunto/tema),
gêneros
demonstrando
(assunto/tema), demonstrando
Aulas 3, 4, 6 e 7
Estrutura composicional
Estrutura
do texto
composicional do texto
compreensão global.
compreensão global.

Aulas 3, 4, 6 e 7

(EF35LP05) Inferir (EF35LP05)
o sentido deInferir
palavras
o sentido
ou expressões
de palavras ou expressões
Compreensão em leitura
Compreensão em leitura
desconhecidas, na desconhecidas,
leitura de textosna
deleitura
diferentes
de textos
gêne-de diferentes
Aulasgêne3, 4, 6 e 7
Estrutura composicional
Estrutura
do texto
composicional do texto
ros.
ros.

Aulas 3, 4, 6 e 7

(EF35LP26) Ler e compreender,
(EF35LP26) Ler
com
e compreender,
certa autonomia,
com certa autonomia,
textos do campo artístico-literário,
textos do campoque
artístico-literário,
apresentem difeque apresentem difeLeitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e rentes
autônoma)
cenários e personagens,
rentes cenários
observando
e personagens,
elementos
observandoAulas
elementos
1, 2, 3, 4, 5, 6,
Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Análise linguística Análise
/ semiótica
linguística / semiótica constituintes das narrativas,
constituintes
tais das
como
narrativas,
enredo, ,tais
espaço,
como enredo, ,7,espaço,
8, 9 e 10
7, 8, 9 e 10
personagens, narrador
personagens,
e a construção
narrador
do discurso
e a construção
indire-do discurso indireto e discurso direto.to e discurso direto.

(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e produzir,Planejar
com certa
e produzir,
autonomia,
com certa autonomia,
contos, fábulas, lendas,
contos,
entre
fábulas,
outroslendas,
textosentre
do campo
outros textos do campo
Produção escrita Produção escrita
artístico-literário, mantendo
artístico-literário,
os elementos
mantendo
próprios
os elementos
das
próprios
das5
Aula
Marcadores de tempo
Marcadores
e espaço/Discurso
de tempo direto
e espaço/Discurso direto

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

Aula 5

tempo, espaço e ambiente.
tempo, espaço e ambiente.
(EF04LP19) Ler e compreender
(EF04LP19) Ler
textos
e compreender
expositivos de
textos expositivos de
sabia quê?, entre outros
sabia quê?,
textosentre
do campo
outrosdas
textos
práticas
do campo
de das práticas de
Aulas 9 e 10
estudo e pesquisa,estudo
considerando
e pesquisa,
a situação
considerando
comunicativa,
a situação comunicativa,
o tema/assunto, a estrutura
o tema/assunto,
composicional,
a estrutura
o estilo
composicional,
ea
o estilo e a

Aulas 9 e 10

76 caderno do professor

(EF04LP21A) Planejar
(EF04LP21A)
e produzirPlanejar
texto expositivos
e produzirdetexto expositivos de

Produção escrita Produção escrita

sabia quê?, entre outros
sabia quê?,
textosentre
do campo
outrosdas
textos
práticas
do campo
de das práticas de
estudo e pesquisa,estudo
a partirede
pesquisa,
temas/assuntos
a partir de
detemas/assuntos
interesde interesAulas 9 e 10
se dos estudantes, se
com
dosbase
estudantes,
em resultados
com base
de observaem resultados de observações e pesquisas (em
çõesfontes
e pesquisas
de informações
(em fontes
impressas
de informações impressas
ou eletrônicas) incluindo,
ou eletrônicas)
quando incluindo,
pertinentequando
ao gênero,
pertinente ao gênero,

Aulas 9 e 10

(EF03LP25A) Planejar
(EF03LP25A)
e produzirPlanejar
relatórios,
e produzir
artigos cientírelatórios, artigos cientíProdução escrita Produção escrita

e pesquisas realizadas
e pesquisas
a partir de
realizadas
diferentes
a partir
fontes
dede
diferentes fontes
Aulasde9 e 10
informações, considerando
informações,
a situação
considerando
comunicativa,
a situação
o comunicativa, o
tema/assunto, a estrutura
tema/assunto,
composicional
a estrutura
e o estilo
composicional
do
e o estilo do
gênero.
gênero.

Aulas 9 e 10

Aulas 1 e 2 – Listando
Aulas 1 e e2 lendo
– Listando
contos
e lendo
tradicionais
contos tradicionais
Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes poderão
Os estudantes
estar organizados
poderão estar
com
organizados
as carteirascom
em círculo
as carteiras
(casoem
sejacírculo
possível
(caso
manter
seja possível
o distanciamento
manter o distanciamento
de segurança) ou
dena
segurança)
organização
ou na
convencional
organizaçãodaconvencional
sala.
da sala.
MATERIAIS

MATERIAIS

durante as aulasdurante
desta sequência
as aulas desta
e da seguinte.
sequência e da seguinte.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Antecipadamente,
Antecipadamente,
leia a sequêncialeia
didática
a sequência
completa
didática
para entender
completaopara
percurso
entender
leitoro que
percurso
vocêsleitor
farãoque
nessa
vocês
pro-farão nessa pro
posta. O estudo posta.
do focoOnarrativo
estudo doserá
focoa narrativo
base paraserá
a escrita
a base
depara
um livro
a escrita
digital
de um
(e-book)
livro digital
da turma,
(e-book)
que acontecerá
da turma, que
na acontecerá na
sequência seguinte.
sequência
Por isso,
seguinte.
é preciso
Porentender
isso, é preciso
que nessa
entender
sequência
que nessa
o focosequência
é o estudo.
o foco é o estudo.
(EF35LP01
(EF35LP01
textuais variados.
textuais variados.

(EF35LP26) Ler(EF35LP26)
e compreender,
Ler ecom
compreender,
certa autonomia,
com certa
textos
autonomia,
do campotextos
artístico-literário,
do campo artístico-literário,
que apresentemque
difeapresentem dife
rentes cenários rentes
e personagens,
cenários eobservando
personagens,
elementos
observando
constituintes
elementosdas
constituintes
narrativas, tais
das como
narrativas,
enredo,
tais, como
espaço,
enredo, , espaço
personagens, narrador
personagens,
e a construção
narradordo
e adiscurso
construção
indireto
do discurso
e discurso
indireto
direto.
e discurso direto.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Nas primeiras aulas,
Nas primeiras
vamos contextualizar
aulas, vamosocontextualizar
trabalho com o trabalho
foco da narração
com o foco
comdaosnarração
estudantes,
com utilizando-se
os estudantes,
doutilizando-se do
conto tradicional
conto
ou de
tradicional
fada justamente
ou de fada
porjustamente
seu caráter por
clássico
seu caráter
e por terem
clássico
o enredo
e por terem
amplamente
o enredoconhecido.
amplamente conhecido
Dessa forma, procure
Dessa recuperar
forma, procure
com os
recuperar
estudantes
comasoscaracterísticas
estudantes asbásicas
características
do gênero
básicas
contododegênero
fada, tais
conto
como:
de fada, tais como:
•
•
•
normalmente,
•
possui
normalmente,
um número
possui
limitado
um número
de personagens.
limitado de personagens.
•
possui uma
• lutapossui
de bem
uma
contra
lutamal.
de bem contra mal.
•
pode começar
•
com
pode“Era
começar
uma vez”.
com “Era uma vez”.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
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Etapa 3: planejamento
Etapa 3:de
planejamento de
reescrita do conto
reescrita
tradi-do conto tradicional para uma
cional
possível
para uma possível
reescrita.
reescrita.
Etapa 4: analisando
Etapa uma
4: analisando uma
versão de conto
versão
tradiciode conto tradicional com personagem-narnal com personagem-narrador.
rador.
Etapa 5: comparar
Etapa duas
5: comparar duas
versões da mesma
versões
históda mesma história.
ria.
Etapa 6: elaborar
Etapa um
6: elaborar um
mapa conceitualmapa
dos tipos
conceitual dos tipos
de narradores edeconhecer
narradores e conhecer
diferentes versões
diferentes
de um versões de um
mesmo conto. mesmo conto.
Como as crianças
Como
se coloas crianças se colocarão no papel de
carão
escritor,
no papel de escritor,
precisam estudar
precisam
e pes-estudar e pesquisar tudo quequisar
puderem
tudo que puderem
para que consigam
para escreque consigam escrever da melhor forma
ver da posmelhor forma possível novas versões
sível novas
para versões para
os contos tradicionais
os contos
na tradicionais na
próxima sequência
próxima
didá-sequência didática.
tica.
Permita que osPermita
estudanque os estudantes componhamtes
a lista
componham
de
a lista de
contos tradicionais
contos
indivitradicionais individualmente e, em
dualmente
seguida, e, em seguida,
compartilhem com
compartilhem
a turcom a turma. Quem quiser,
ma.poderá
Quem quiser, poderá
anotar os contos
anotar
que os
for contos que for
lembrando comlembrando
a sociali- com a socialização da turma.zação da turma.
Na atividade 3,Naosatividade
estu- 3, os estudantes devem dantes
ler silendevem ler silenciosamente os trechos
ciosamente
dos os trechos dos
contos tradicionais
contos
e identradicionais e iden-

o professor leiaoosprofessor
contos leia os contos
menos conhecidos
menospara
conhecidos para
•
é narrado
• em terceira
é narrado
pessoa,
em terceira
com umpessoa,
narrador
com
queum
não
narrador
participa
que
danão
história
participa
da históriaa turma
repertoriar
repertoriar
com a turma com
e sabe tudo o que
e sabe
se passa
tudocom
o queossepersonagens.
passa com os personagens.
boas histórias eboas
ajudá-las
histórias e ajudá-las
nas escolhas dasnas
reescritas
escolhas das reescritas
•
•
sequência
na sequência seguinte.
Comece a aula,Comece
explicando
a aula,
aos explicando
estudantes aos
queestudantes
eles farão esta
que sequência
eles farão esta
para sequência
ler e na para
ler e seguinte.
Na última
Na última
do atividade do
aprender sobreaprender
o foco narrativo
sobre onos
fococontos.
narrativo
O estudo
nos contos.
serviráO como
estudoalicerce
servirápara
comoa alicerce
para aatividade
dia, sugira que façam
dia, sugira
uma que façam uma
produção de umprodução
livro digital
de um
na sequência
livro digitalseguinte.
na sequência seguinte.
análise dos trechos
análisetrazidos trechos traziEtapa 1: listar eEtapa
ler contos
1: listar
tradicionais.
e ler contos tradicionais.
dos na atividade
dos3 na
sobre
atividade 3 sobre
Etapa 2: lendo um
Etapa
conto
2: lendo
tradicional.
um conto tradicional.
os traços do narrador
os traços
onisdo narrador onis-
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ciente, para que
ciente,
os estupara que os estudantes possam dantes
perceber
possam
a
perceber a
maneira como émaneira
construícomo é construída a narração. da a narração.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Professor/a, nesta
Professor/a,
aula, os nesta aula, os
Branca de Neve e osBranca
Sete Anões
de Neve e os Sete Anões
estudantes conhecerão
estudantes
a conhecerão
a
sequência didática
sequência
e sua didática e sua
organização, para
organização,
que
para que
compreendam acompreendam
trajetória
a trajetória
que farão para que
estudar
farãoe para estudar e
aprender sobreaprender
possíveissobre possíveis
João e Maria
João e Maria
mudanças no foco
mudanças
narrati- no foco narrativo. É fundamental
vo. engajáÉ fundamental engajá-los na proposta-los
de estudo
na proposta de estudo
desde o começodesde
das tareo começo das tarefas.
fas.
O Príncipe-Rã ou A Princesa
O Príncipe-Rã
e o Sapo
ou A Princesa e o Sapo

Rumpelstichen

Rumpelstichen

x

x

x

x

x

x
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Livros do acervo
Livros
escolar
do acervo escolar
contendo contos
contendo
tradicio-contos tradicionais e versões nais
modernas
e versões modernas
dos contos, emdos
quecontos,
são em que são
narrados pelosnarrados
persona-pelos personadadeira históriadadeira
dos Três
história dos Três
Companhia dasCompanhia
Letrinhas; das Letrinhas;
A verdadeira história
A verdadeira
de história de
Chapeuzinho Chapeuzinho
Vermelho,
Vermelho,
Agnese Baruzzi,Agnese
BrinqueBaruzzi, Brinque-book;
-book;
Um Chapeuzinho
Um Chapeuzinho
VerVermelho, Marjolaine
melho,
Leray,
Marjolaine Leray,
Companhia dasCompanhia
Letrinhas. das Letrinhas.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Ler outros livrosLercom
outros
per- livros com personagem-narrador.
sonagem-narrador.
(EF35LP01) Ler(EF35LP01)
e compre- Ler e compreender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,
em seguida, ememvoz
seguida,
alta, em voz alta,
gêneros textuaisgêneros
variados.
textuais variados.
(EF35LP03
(EF35LP03
ideia central deideia
textos
central
de de textos de
diferentes gêneros
diferentes
(as- gêneros (assunto/tema), demonstransunto/tema), demonstrando compreensãodoglobal.
compreensão global.
(EF35LP05) Inferir
(EF35LP05)
o senti- Inferir o sentido de palavras do
ou de
exprespalavras ou expressões desconhecidas,
sões desconhecidas,
na
na
leitura de textos
leitura
de difede textos de diferentes gêneros.rentes gêneros.

(EF35LP26) Ler(EF35LP26)
e com- Ler e compreender, com certa
preender,
auto-com certa autonomia, textos nomia,
do campo
textos do campo
artístico-literário,
artístico-literário,
que
que
apresentem diferentes
apresentem
ce- diferentes ceAula 3 e 4 – Lendo
Aula 3um
e 4conto
– Lendo
tradicional
um conto tradicional
nários e personagens,
nários eobpersonagens, obConversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
servando elementos
servando
cons-elementos consEMPO
TEMPO
tituintes das tituintes
narrativas,das narrativas,
tais como enredo,
tais ,como
espa- enredo, , espaDuas aulas. Duas aulas.
ço,
personagens,
ço,
narrador
personagens,
narrador
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA
e
a
construção
do
e
a
discurso
construção
do
discurso
Os estudantes poderão
Os estudantes
estar organizados
poderão estar
com
organizados
as carteirascom
em círculo
as carteiras
(casoem
sejacírculo
possí-(caso seja possíindireto
e
discurso
indireto
direto.
e
discurso
direto.
vel manter o distanciamento
vel manter o distanciamento
de segurança) ou
dena
segurança)
organização
ou na
convencional
organizaçãodaconvencional
sala.
da sala.

MATERIAIS

MATERIAIS
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DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nestas aulas, osNestas
estudanaulas, os estudantes terão a oportunidade
tes terão a oportunidade
de revisitar o de
conto
revisitar
co- o conto conhecido Brancanhecido
de Neve.
Branca de Neve.
Possivelmente, Possivelmente,
todos cotodos conhecem a história,
nhecem
porém
a história, porém
é importante éque
importante
eles
que eles
saibam que, neste
saibammoque, neste momento, devem mento,
olhar para
devem olhar para
as questões do
as enredo,
questões do enredo,
principalmente principalmente
às que se
às que se
referem ao focoreferem
narrativo
ao foco narrativo
e às marcas doe narrador
às marcas do narrador
no conto.
no conto.
Nos contos tradicionais,
Nos contos
o tradicionais, o
narrador é onisciente,
narrador
coné onisciente, conta a história em
ta aterceira
história em terceira
pessoa. Conhece
pessoa.
tudo soConhece tudo sobre os personagens
bre ose personagens
soe soos sentimentos os
e emoções
sentimentos e emoções
de todos os personagens.
de todos os personagens.
Para dar voz aosPara
personadar voz aos personagens, usa o discurso
gens, direusa o discurso direto.
to.
Leia para os estudantes
Leia para eos estudantes e
peça que eles destaquem
peça que eles destaquem
as marcas do narrador
as marcas
do do narrador do

peça que eles peça
compartique eles compartilhem o que observaram
lhem o que
e observaram e
marcaram. Na marcaram.
Atividade Na Atividade
2, espera-se que
2, os
espera-se
estu- que os estudantes percebam
dantes
que percebam
o
que o
narrador não participa
narradordanão participa da
história.
história.
A narração é feita
A narração
em ter- é feita em terceira pessoa. Oceira
narrador
pessoa. O narrador
sabe de todos ossabe
acontecide todos os acontecimentos,
mentos,
reconhece os sentimentos
reconhece os sentimentos
e pensamentos edos
pensamentos
perso- sor/a
dosdevolva
perso- a sor/a
pergunta
devolva
aos aestudantes,
pergunta aos
paraestudantes,
que eles pensem
para queem
eles
como
pensem
resolver
em como resolve
nagens.
nagens.
esta questão. esta questão.
crever o trecho crever
da atividao trecho
da atividanarrativo
em conto
narrativo
será importante
em conto será
paraimportante
a escrita dopara
livroa de
escrita
contos
do tradicionais.
livro de contos tradicionais.
de 3 na voz dade
madrasta.
3 na voz da
madrasta.
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
É possível que os
É possível
estudan-que os estudantes questionem
tescomo
questionem
a que acomo
a seja
história
quecontada
a história
deseja
forma
contada
coerente,
de forma
garantindo
coerente,
o enredo,
garantindo
mesmo
o enredo,
com a mesmo com a
madrasta poderia
madrasta
recontarpoderia recontar
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mudança de foco
mudança
narrativo.
dePergunte
foco narrativo.
o que Pergunte
acharam sobre
o que oacharam
estudo realizado.
sobre o estudo realizado.

817
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Aulas 5 – PlanejanAulas 5 – Planejando a reescrita
do de
a reescrita
um
de um
conto tradicional
conto tradicional
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOspoderão
estudantes poderão
estar organizados
estar
com
organizados
as
com as
carteiras em círculo
carteiras
(casoem círculo (caso
seja possível seja
manter
possível
o
manter o
distanciamentodistanciamento
de segude segurança) ou na organização
rança) ou na organização
convencional daconvencional
sala.
da sala.
MATERIAIS

MATERIAIS

Cartolina ou papel
Cartolina
kraftou papel kraft
para registrar para
a organiregistrar a organização do planejamento
zação do planejamento

Aula 6 se todosAula
os aconte6 se todos os acontecimentos apareceram
cimentosnaapareceram na
versão do contoversão
Brancado
deconto Branca de
A história pode ser narrada
A história
porpode
qualquer
ser narrada
um dos
por
personagens,
qualquer umporém,
dos personagens,
dependendoporém,
da quantidadependendo da quantid
Neve, versão do
Neve,
Espelho
versão do Espelho
de de cenas que elade
participa,
de cenaspode
que ser
ela mais
participa,
simples
pode
ouser
elaborado
mais simples
narrarou
a história.
elaborado
Isso
narrar
porque
a história. Isso porq
Mágico.
Mágico.
assumir o ponto deassumir
vista doopersonagem
ponto de vista
exige
do do
personagem
escritor doexige
textodo
tomar
escritor
especial
do texto
cuidado
tomar
com
especial cuidado co
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

a coerência dos fatos,
a coerência
para garantir
dos fatos,
que apara
história
garantir
original
que seja
a história
respeitada
original
mesmo
seja respeitada
que outros mesmo que outr

acontecimentos sejam
acontecimentos
inseridos. sejam inseridos.
Professor/a, seProfessor/a,
desejar se desejar
aprofundar o conhecimenaprofundar o conhecimento sobre narração
to sobre
a partir
narração a partir
do ponto de vista
do ponto
de umde vista de um
personagem, sugerimos
personagem,
a sugerimos a
leitura do livro leitura
Narrar do
porlivro Narrar por
escrito do ponto
escrito
de vista
do ponto de vista
de um personagem,
de um de
personagem, de

da Editora Ática,
dabaseado
Editora Ática, baseado
na tese de mestrado
na tesedede mestrado de

crianças os conceitos
crianças daos conceitos da
teoria da enunciação
teoria –da
emenunciação – em
geral aplicada geral
apenas
aplicada
à
apenas à
análise de autores
análise
consade autores
consa- Planejar
(EF35LP25A)
(EF35LP25A)
e produzir,
Planejar
comecerta
produzir,
autonomia,
com certa
contos,
autonomia,
fábulas,contos,
lendas,fábulas,
enlendas, en
grados. A obra grados.
é também
A obratre
é também
outros textostredooutros
campotextos
artístico-literário,
do campo artístico-literário,
mantendo os elementos
mantendopróprios
os elementos
das próprios da
uma oportunidade
umade
oportunidade
nos
de nos
reencontrarmosreencontrarmos
com o
com o
e compreender,
Ler ecom
compreender,
certa autonomia,
com certa
textos
autonomia,
do campotextos
artístico-lido campo artístico-li
conhecimento conhecimento
de Emília (EF35LP26)
de Emília Ler(EF35LP26)
terário,
que
apresentem
terário,
que
diferentes
apresentem
cenários
diferentes
e
personagens,
cenários
e
observando
personagens,
elementos
observando
elemento
Ferreiro, que, além
Ferreiro,
de ter
que, além de ter
constituintes
das
constituintes
narrativas,
tais
das
como
narrativas,
enredo,
tais
,
como
espaço,
enredo,
personagens,
,
espaço,
narrador
personagens,
e
a
narrador
ea
orientado a esse,
orientado
ajudou aa esse, ajudou a
construção
do
discurso
construção
indireto
do
discurso
e
discurso
indireto
direto.
e
discurso
direto.
reformular todoreformular
o texto e todo o texto e
transformá-lo. transformá-lo.

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
9 do

839

LÍNGUA PORTUGUESA | 57

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Nesta aula, os estudantes
Nesta aula, os estudantes
aprenderam a fazer
aprenderam
o pla- a fazer o planejamento paranejamento
reescrita para reescrita
de um conto, entendendo
de um conto, entendendo
que a coerênciaque
da ahistócoerência da história depende da
ria relação
depende da relação
que se estabelece
queentre
se estabelece
os
entre os
fatos.
fatos.

Aulas 6 e 7 Aulas
– Anali6 e 7 – Analisando uma versão
sando de
uma versão de
conto tradicional
conto tradicional
com
personagemcom
personagem-narrador -narrador
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

No primeiro momento
No primeiro
em momento em
dupla, se assimdupla,
for possíse assim for possível, respeitandovel,
as respeitando
regras
as regras
de distanciamento
de distanciamento
e de
e de
saúde do momento.
saúde do
De- momento. DeEle não
sabe nada que
Ele não
acontece
sabe com
nadaaque
Branca
acontece
de com a Branca
deem semicírculo.
spelho aparece em
O espelho
várias cenas
aparece
da história.
em várias cenas
da história.
pois,
pois, em semicírculo.
Neve entre os acontecimentos
Neve entredo
osenvenenamento
acontecimentos do envenenamento
MATERIAIS
e do casamento. e do casamento.

Sua ligação é maior Sua
comligação
a madrasta.
é maior com a madrasta.
hecimento dele de
conhecimento
todas as ações.
dele de todas as ações.
entre as cenas.

entre as cenas.

MATERIAIS

Planejamento Planejamento
do texto
do texto
realizado na aula
realizado
anterior,na aula anterior,
registrado em cartaz.
registrado em cartaz.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Leia a versão doLeia
conto
a versão
an- do conto anteriormente. teriormente.

Ele não sabe o que os
Elepersonagens
não sabe o que
pensam.
os personagens pensam.

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

(EF35LP01) Ler(EF35LP01)
e compre- Ler e compreender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,
em seguida, ememvoz
seguida,
alta, em voz alta,
gêneros textuaisgêneros
variados.
textuais variados.

Durante todas as
Durante
aulas desta
todassequência
as aulas desta
é preciso
sequência
retomar
é preciso
o contexto
retomar
de produção
o contexto de(EF35LP03
produção (EF35LP03
ideia
central
textos
central
de de textos de
- deideia
diferentes
gêneros
diferentes
(asgêneros (asrever um livro digital
crever um
(e-book)
livro digital
com contos
(e-book)
tradicionais,
com contos
a partir
tradicionais,
do pontoa de
partir
vista
dode
ponto de vista de
sunto/tema),
demonstransunto/tema),
demonstranum personagemum
narrador.
personagem narrador.
do compreensãodoglobal.
compreensão global.
No processo deNo
planejamento
processo de do
planejamento
conto, os estudantes
do conto,precisam
os estudantes
recuperar
precisam
o con-recuperar o coneúdo do texto que
teúdo
será
doreescrito
texto quee será
registrar
reescrito
em uma
e registrar
lista osem
fatos/acontecimentos
uma lista os fatos/acontecimentos
(EF35LP05) Inferir
(EF35LP05)
o senti- Inferir o sentiapresentados, bem
apresentados,
como a ordem
bemem
como
quea acontecem
ordem em que
na história.
acontecem na história.
do de palavras do
ou de
exprespalavras ou expres-
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sões desconhecidas,
sões desconhecidas,
na
na
leitura de textos
leitura
de difede textos de diferentes gêneros.rentes gêneros.
(EF35LP26) Ler(EF35LP26)
e com- Ler e compreender, com certa
preender,
auto-com certa autonomia, textos nomia,
do campo
textos do campo
artístico-literário,
artístico-literário,
que
que
apresentem diferentes
apresentem
ce- diferentes cenários e personagens,
nários eobpersonagens, observando elementos
servando
cons-elementos constituintes das tituintes
narrativas,das narrativas,
tais como enredo,
tais ,como
espa- enredo, , espaço, personagens,
ço,narrador
personagens, narrador
e a construção do
e adiscurso
construção do discurso
indireto e discurso
indireto
direto.
e discurso direto.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Professor/a, comece
Professor/a,
a comece a
aula, perguntando
aula, perguntando
aos
aos
estudantes sobre
estudantes
as pos- sobre as posum narrador-personagem
um narrador-personagem
pode ter ao assumir
pode oterpa-ao assumir o papel de contar uma
pelhistória.
de contar uma história.
Realizem coletivamente
Realizem acoletivamente a
atividade 1. Os estudantes
atividade 1. Os estudantes
poderão trazer outras
poderão
facitrazer outras faci-

assumir o focoassumir
narrativo
o foco narrativo
do Espelho Mágico.
do Espelho Mágico.
Leiam colaborativamente,
Leiam colaborativamente,
destacando os pontos
destacando
em os pontos em
que os autores que
fazem
osmuautores fazem mudança no texto dança
em função
no texto em função
do ponto de vista
do que
pontoas-de vista que assumiram.
sumiram.
Conversem sobre
Conversem
o tex- sobre o texto, impressões,to,opiniões
impressões, opiniões
e apreciações. eÉ apreciações.
imporÉ importante que os estudantes
tante que os estudantes
percebam que,percebam
mesmo que, mesmo
com a mudança
com
noafoco
mudança no foco
oupodemos
pronominaisou
que
pronominais
contribuemque
paracontribuem
a continuidade
para do
a continuidade
texto. Peça que
do texto.
eles grifem
Peça que eles grifem
narrativo, aindanarrativo,
podemosainda
e
comentem
esses
e
comentem
elementos.
esses
elementos.
“Logo depois,
“Logo
começou
depois,
a se
elavestir
começou
comoase
sefosse
vestiruma
comovelhinha
se fosseeuma
chamou
velhinha
a em-e chamou a em
cas do conto: cenário
cas dobem
conto: cenário
bem ela
pregada, pedindo-lhe
pregada,
quepedindo-lhe
preparasseque
umapreparasse
cesta de maçãs.
uma cesta
Assimdeque
maçãs.
a cesta
Assim
che-que a cesta che
gou, a rainha esperou
gou, a rainha
a empregada
esperousair
a empregada
e envenenou-as.
sair e Então,
envenenou-as.
falou que
Então,
sairiafalou que sairia
resolução. Alémresolução.
disso, o Além disso, o
acontecer.”
professor/a deve
professor/a
chamar deve
chamar acontecer.”
a sequência
Durante
de aperguntas
sequênciadadeatividade
perguntas
3, sugerimos
da atividadeque
3, sugerimos
o professorque
releia
o professor releia
atenção para asatenção
relações
para Durante
as relações
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O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Quando assumimos
Quandoumassumimos um
foco narrativo afoco
partir
narrativo
de
a partir de
um personagem,
umprecisapersonagem, precisamos fazer mudanças
mos fazer
no mudanças no
so conhecimento
sosobre
conhecimento
alsobre algumas cenas que
gumas
aquele
cenas que aquele
narrador não participa,
narradorganão participa, garantindo, porém,rantindo,
o enredoporém, o enredo
da história.
da história.

o planejamentooda
planejamento
aula anteriordacoletivamente
aula anterior ecoletivamente
vá marcando enovácartaz
marcando
as partes
no cartaz as partes
que foram garantidas
que foram
na reescrita
garantidas
pelos
na estudantes
reescrita pelos
do 5º
estudantes
ano, durante
do 5º
o processo
ano, durante o processo
de escrita da versão
de escrita
do Espelho
da versão
Mágico.
do Espelho Mágico.
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Aulas 8 – ComparanAulas 8 – Comparando duas versões
do duas
de versões de
um mesmo conto
um mesmo conto
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

Apresentar o espelhoApresentar
como narrador
o espelho
da história.
como narrador da história.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOs estarão
estudantes estarão
O narrador personagem
O narrador
começapersonagem
a contar a história
começadea Branca
contar adehistória
Neve. de Branca de Neve.
sentados em suas
sentados
cartei-em suas carteiras, de maneira
ras,convende maneira convencional.
cional.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

As duas versõesAsdoduas
conto
versões do conto
Branca de NeveBranca
e os sete
de Neve e os sete
anões, versão tradicional
anões, versão
e tradicional e
versão narrada versão
pelo Espenarrada pelo Espelho Mágico. lho Mágico.
Fazer as marcas Fazer
em ambas
as marcas em ambas
as versões do conto
as versões
para do conto para
direcionar o olhar.
direcionar o olhar.

(EF35LP01) Ler(EF35LP01)
e compre- Ler e compreender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e,
e,
em seguida, ememvoz
seguida,
alta, em voz alta,
Espera-senotem
que osque
estudantes
notem que
garantidosprincipais
os acontecimentos
principais da históri
Espera-se que os estudantes
foram garantidos
osforam
acontecimentos
da história,

para
queversão
fosse do
escrita
versão
do conto
e não
um novo
Embora com
para que fosse escrita
uma
contouma
e não
um novo
conto.
Embora
com conto.
uma mudança
no uma mudança n

gêneros textuaisgêneros
variados.
textuais variados.
narrativo
com aparágrafos,
inclusão deo novos
o enredo
principal foi mantido.
foco narrativo e comfoco
a inclusão
de enovos
enredoparágrafos,
principal foi
mantido.
(EF35LP26) Ler(EF35LP26)
e com- Ler e compreender, com certa
preender,
auto-com certa autonomia, textos nomia,
do campo
textos do campo
artístico-literário,
artístico-literário,
que
que
apresentem diferentes
apresentem
ce- diferentes cenários e personagens,
nários eobpersonagens, observando elementos
servando
cons-elementos constituintes das tituintes
narrativas,das narrativas,
tais como enredo,
tais ,como
espa- enredo, , espaço, personagens,
ço,narrador
personagens, narrador
e a construção do
e adiscurso
construção do discurso
indireto e discurso
indireto
direto.
e discurso direto.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INpersonagens
narrativo.e foco narrativo.
TERVENÇÕES TERVENÇÕES personagens e foco

Nesta aula, os estudantes
Nesta aula, os estudantes
analisarão as analisarão
diferentes as ções:
diferentes ções:
versões do conto
versões
Branca
do conto
• Branca
verde: cenários;
•
verde: cenários;
de Neve em função
de Neve
da narem função
• da narazul: personagens;
•
azul: personagens;
ração. É importante
ração.que
É importante
o •
que
o • marcasamarelo:
rais (um
dia,
depois
disso,
após alguns anos...);
amarelo:
rais (ummarcas
dia, depois
disso,
após
alguns
anos...);
professor/a estimule
professor/a
o re- estimule
o
re•
vermelho:
• marcas
vermelho:
do foco narrativo;
marcas do foco narrativo;
torno ao texto para
tornobuscar
ao texto para buscar
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O QUE APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?
HOJE?

resta, casinha dos anões).
resta, casinha dosresta,
anões).
casinha dos anões).
resta, casinha dos anões).

Quando assumimos
Quandoumassumimos um
foco narrativo afoco
partir
narrativo
de
a partir de
um personagem,
um precipersonagem, precisamos fazer samos
mudanças
fazer mudanças
-

nosso conhecimento
nosso conhecimento
sosobre
algumas
cenas
bre
algumas
que
cenas
que
Um dia...
Um dia...
Há muito tempo... Há muito tempo...
aquele narradoraquele
não partinarrador não participa, garantindo,cipa,
porém,
garantindo,
o
porém, o
Branca de Neve, Sete
Branca
anões,
deprínciNeve, Sete anões, prínciBranca de Neve, SeteBranca
anões,deprínciNeve, Sete anões, príncienredo,
o
cenário,
enredo,
os
pero
cenário,
os perpe, madrasta, Espelho
pe,Mágico.
madrasta, Espelho Mágico.

pe, madrasta, Espelho
pe, Mágico.
madrasta, Espelho Mágico.

história. Além disso,
história.
o narAlém disso, o narrador-personagem
rador-personagem
pode
pode
de Neve
perseguida
de Neve
por ser perseguidaescrever
por
Branca de Neve ser perseguida
Branca de Neve
por serBranca
perseguida
porser Branca
usandoescrever
os verbos
usando os verbos
madrasta por sua
sua
beleza.
madrasta por sua beleza.
sua madrasta por sua
sua
beleza.
madrasta por sua beleza.
no passado paranorelatar
passado
os para relatar os
fatos e no presente
fatos epara
no presente para
Apresenta
o narrador
da história,
o narrador da história,
Apresenta a históriaApresenta
da escolhaa do
história
da escolha
do Apresenta
com oconversar
leitor. com o leitor.
Espelho Mágico e Espelho
como este
Mágico
foi e como esteconversar
foi
nome de Branca de nome
Neve. de Branca de Neve.
descoberto escondido
descoberto
no porãoescondido
do
no porão do
castelo.
castelo.
A Branca de Neve eAoBranca
príncipe
deenNeve e o príncipe enO Espelho
O Espelho
daMágico,
soli- cansado da solicantado vivem felizes
cantado
para vivem
sem- felizes
paraMágico,
sem- cansado
dão, decide voltar a dão,
ser um
decide
espelho
voltar a ser um espelho
pre.
pre.
comum, sem poderes.
comum, sem poderes.
Um narrador que não
Umparticipa
narradorda
que não participa da
Umtudo
narrador-personagem,
o Espeo Espehistória, porém sabehistória,
tudo sobre
porém
os sabe
sobre os Um narrador-personagem,
lhopensamentos,
Mágico, que só lho
pode
Mágico,
contar que
so- só pode contar sopersonagens, seus personagens,
pensamentos,seus
Conversa
bre o que sabe e viu.bre o que sabe e viu.
sentimentos e ações.
sentimentos e ações.

Aula 09 e 10Aula
– Mon09 e 10 – Montando um mapa
tando
conum mapa conceitual e conhecendo
ceitual e conhecendo
diferentes diferentes
versões
versões
de um mesmode
conto
um mesmo conto

Passado.

Passado.

sor/a
narrador fala

com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a

Presente quando oPresente
narradorquando
fala o
com o leitor. Passado,
com
quando
o leitor.
o narPassado, quando oTEMPO
narrador conta a história.
rador conta a história.
Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes estarão
Os estudantes
sen- estarão sentados em suastados
carteiras,
em suas carteiras,
de maneira convencional
de maneira convencional
ou em semicírculo,
ou emmansemicírculo, mantendo o distanciamento
tendo o distanciamento
social de acordo
social
comdeasacordo com as
recomendaçõesrecomendações
de saúde.
de saúde.
MATERIAIS

MATERIAIS

As duas versõesAsdoduas
conto
versões do conto

Anões, versão Anões,
tradicional
versão tradicional
•
•
e versão narrada
e versão
pelo Es-narrada pelo EsO professor/a poderá
O professor/a
tambémpoderá
separartambém
os estudantes
separarem
os estudantes
grupos e cada
emum
grupos
deverá
e cadapelho
um deverá
Mágico, papel
pelho kraft
Mágico, papel kraft
olhar para um elemento
olhar parado
umtexto
elemento
narrativo.
do texto
Peça que
narrativo.
cada grupo
Peça que
compartilhe
cada grupo
suas
compartilhe
grande,suas
post-itsgrande,
para os espost-its para os esobservações sobre
observações
os elementos
sobree os
registrem
elementos
na tabela.
e registrem na tabela.
tudantes usarem
tudantes
em seususarem em seus
Pergunte aos estudantes:
Pergunte aos
“Porestudantes:
que o narrador
“Por que
fala no
o narrador
presentefala
comnoopresente
leitor e conta
com o leitor
e conta
mapas
conceituais,
mapas
caneta
conceituais, caneta
os fatos usandoos
osfatos
verbos
usando
no passado?”.
os verbosEspera-se
no passado?”.
que eles
Espera-se
concluam
queque
elesquando
concluam
o que quando o
narrador fala com
narrador
o leitorfala
é como
com se
o leitor
aquela
é como
ação estivesse
se aquelaacontecendo.
ação estivesseEntretanto,
acontecendo.oEntretanto,
mapa conceitual
o mapa
no paconceitual no paquando ele narra
quando
os acontecimentos,
ele narra os acontecimentos,
está falando de está
algofalando
que já passou.
de algo que já passou.pel kraft.
pel kraft.
Pergunte aos estudantes
Pergunte oaos
que
estudantes
aprenderam
o que
sobre
aprenderam
o que aprenderam
sobre o que
nesta
aprenderam
aula.
nesta aula.
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PREPARAÇÃO

Com antecedência, leia
as orientações e intervenções descritas nesta aula,
separe os materiais necessários e organize a turma
em semicírculo.
(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos
resumos, mapas conceituais, você sabia quê?, entre
outros textos do campo
das práticas de estudo e
pesquisa, considerando a
situação comunicativa, o
tema/assunto, a estrutura
composicional, o estilo e a
(EF05LP24A) Planejar e
produzir textos do campo
das práticas de estudo e
pesquisa (resumos, mapas conceituais, textos de
sabia quê?), sobre tema
de interesse dos estudantes, para organizar resultados de pesquisa em fontes
de informação impressas
ou digitais, com a incluconsiderando a situação
comunicativa, a estrutura
composicional e o estilo
do gênero.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos do campo
artístico-literário,
que
apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes das narrativas,
tais como enredo, , espaço, personagens, narrador
e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÕES

Nesta aula, os estudantes concluirão o estudo sobre a mudança do foco narrativo,
confeccionando um mapa conceitual com o tema.
Para a produção do mapa conceitual, é importante que os estudantes:
•
•
•
mento, não será explicado o narrador observador;

caderno
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Aproveite para deixar que
os estudantes leiam em
parceria com os colegas
cada uma das versões. Depois da leitura em duplas
ou mini grupos, vocês
podem realizar uma roda
de conversa para que as
crianças avaliem o que
aprenderam, comparando
com as três versões trazidas. Pergunte:
•
cada personagem enfrentou ao contar sua versão?”;
•
“Que marcas da
personalidade de cada
personagem estão presentes no texto?”
•
“Qual versão gostaram mais? Por quê?”

•
•
•
acrescentem informações que os estudantes acharem pertinentes.
Consulte mapas conceituais nos links:
https://www.vestmapamental.com.br/portugues/elementos-da-narrativa/
http://beatrizfernandes6b.blogspot.com/2014/08/mapa-conceitual--e-narrador.html
proponha a leitura de três versões diferentes para o conto Chapeuzinho Vermelho.

doprofessor
professor
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O QUE APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?
HOJE?

Na próxima sequência,
Na próxima sequência,
poderemos colocar
poderemos
em colocar em
jogo tudo que jogo
foi aprentudo que foi aprendido por meio de
didoescritas
por meio de escritas
inéditas dos contos
inéditas
tradidos contos tradicionais.
cionais.
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do professor
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Professor/a.

Professor/a.

Volume 2

narrativo, temponarrativo,
e lugar tempo e lugar

Volume 2 Unidade 4

Unidade 4

91
17
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Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

Nesta sequência,Nesta
os estudantes
sequência,
poderão
os estudantes
ampliar poderão
as possibilidades
ampliar as
discursivas
possibilidades
por meio
discursivas
da escrita
pordemeio
contos
da escrita
tradicionais,
de contos tradicionais,
partir do ponto adepartir
vistado
deponto
um personagem
de vista de um
quepersonagem
se torna o narrador.
que se torna
Tais habilidades
o narrador.são
Taisimportantes
habilidadesporque
são importantes
podem incidir
porque podem incidir
obre a capacidade
sobre
interpretativa
a capacidade
na interpretativa
leitura de textos
na literários
leitura dediversos,
textos literários
com diferentes
diversos,ecom
maisdiferentes
complexase elaborações
mais complexas
nar- elaborações narativas. Além disso,
rativas.
a sequência
Além disso,
favorece
a sequência
o desenvolvimento
favorece o desenvolvimento
dos comportamentos
dos comportamentos
escritores dos estudantes,
escritores que
dos precisam
estudantes, que precisam
planejar, escreverplanejar,
e revisarescrever
os contos.
e revisar os contos.
Os estudantes escreverão
Os estudantes
contosescreverão
conhecidos,
contos
mas conhecidos,
com mudança
masdecom
focomudança
narrativo,deo foco
que exigirá
narrativo,
reescrita
o que mediante
exigirá reescrita
a
mediante a
riação mais ampla
criação
de conteúdo
mais ampla
temático
de conteúdo
e textualização
temáticopor
e textualização
parte deles. por parte deles.
As habilidades doAsCurrículo
habilidades
Paulista
do Currículo
contempladas
Paulista
nesta
contempladas
sequência didática
nesta sequência
estão relacionadas
didática estão
no quadro
relacionadas
a seguir:
no quadro a seguir:

Objetos de conhecimento
Objetos de conhecimento

Habilidades

Habilidades

Aulas em que as Aulas em que as
habilidades são habilidades são
trabalhadas
trabalhadas

(EF35LP01) Ler e compreender,
(EF35LP01) Ler
silenciosamente
e compreender,e,silenciosamente
em
e, em
Aula 2
Leitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e autônoma)
textuais variados. textuais variados.

Aula 2

(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e produzir,Planejar
com certa
e produzir,
autonomia,
com certa autonomia,
contos, fábulas, lendas,
contos,
entre
fábulas,
outroslendas,
textosentre
do campo
outros textos do campo
Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
Aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
Escrita (compartilhada
Escrita
e autônoma)
(compartilhada e autônoma)
artístico-literário, mantendo
artístico-literário,
os elementos
mantendo
próprios
os elementos
das
próprios das
8, 9 e 10
8, 9 e 10
tempo, espaço e ambiente.
tempo, espaço e ambiente.

(EF35LP26) Ler e compreender,
(EF35LP26) Ler
com
e compreender,
certa autonomia,
com certa autonomia,
textos do campo artístico-literário,
textos do campoque
artístico-literário,
apresentem que apresentem
Leitura / escuta (compartilhada
Leitura / escuta
e autônoma)
(compartilhada e diferentes
autônoma)cenáriosdiferentes
e personagens,
cenários
observando
e personagens,
elemenobservando elemenAulas 1, 2, 6, 7, 9 eAulas
10 1, 2, 6, 7, 9 e 10
Análise linguística Análise
/ semiótica
linguística / semiótica tos constituintes das
tosnarrativas,
constituintes
tais das
como
narrativas,
enredo, tempo,
tais como enredo, tempo,
espaço, personagens,
espaço,
narrador
personagens,
e a construção
narrador
do discurso
e a construção do discurso
indireto e discurso indireto
direto. e discurso direto.

Compreensão em leitura
Compreensão em leitura

(EF04LP19) Ler e compreender
(EF04LP19) Ler
textos
e compreender
expositivos de
textos expositivos de
sabia quê?, entre outros
sabia quê?,
textosentre
do campo
outrosdas
textos
práticas
do campo
de das práticas de
Aulas 6 e 7
estudo e pesquisa,estudo
considerando
e pesquisa,
a situação
considerando
comunicativa,
a situação comunicativa,
o tema/assunto, a estrutura
o tema/assunto,
composicional,
a estrutura
o estilo
composicional,
ea
o estilo e a

Aulas 6 e 7
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Aula 1 – Escolhendo
Aula 1 – um
Escolhendo
conto para
umreescrever,
conto para assumindo
reescrever,umassumindo
foco narrativo
um foco
a partir
narrativo
de um
a partir de um
personagem personagem
Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes poderão
Os estudantes
estar organizados
poderão estar
emorganizados
semicírculoem
ou semicírculo
da maneira ou
convencional.
da maneiraÉconvencional.
importante seguir
É importante
as
seguir a
orientações vigentes,
orientações
respeitando
vigentes,
o distanciamento
respeitando o distanciamento
entre os estudantes,
entrede
os acordo
estudantes,
com as
deorientações
acordo comdos
as orientações
órgãos
dos órgão
de saúde.
de saúde.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Livros do acervoLivros
escolar
docom
acervo
contos
escolar
tradicionais.
com contos tradicionais.

Antecipadamente,
Antecipadamente,
leia a sequêncialeia
didática
a sequência
completa
didática
para entender
completaopara
percurso
entender
que deve
o percurso
ser feito
quenesta
deveproposta.
ser feito nesta proposta
A produção de texto
A produção
será o objeto
de texto
deserá
ensino
o objeto
destade
sequência.
ensino desta
Eles sequência.
escreverão Eles
paraescreverão
compor umpara
livrocompor
digital um
(e-book)
livro digital (e-book
que será compartilhado
que será com
compartilhado
os colegas com
da escola.
os colegas
É muito
da importante
escola. É muito
queimportante
o propósitoque
comunicativo
o propósitodacomunicativo
sequência da sequência
seja recuperadoseja
constantemente
recuperado constantemente
ao longo das aulas.
ao longo das aulas.

(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e produzir,
Planejar
comecerta
produzir,
autonomia,
com certa
contos,
autonomia,
fábulas,contos,
lendas,fábulas,
entre outros
lendas,
textos
entredooutros
campotextos
ar- do campo ar

espaço e ambiente.
espaço
(EF35LP26)
e ambiente.
Ler (EF35LP26)
e compreender,
Ler ecom
compreender,
certa autonomia,
com certa
textos
autonomia,
do campotextos
artístico-literário,
do campo artístico-literário,
que
que
apresentem diferentes
apresentem
cenários
diferentes
e personagens,
cenários eobservando
personagens,
elementos
observando
constituintes
elementos
das
constituintes
narrativas, tais
dascomo
narrativas,
en- tais como en
redo, tempo, espaço,
redo, tempo,
personagens,
espaço,narrador
personagens,
e a construção
narradordo
e adiscurso
construção
indireto
do discurso
e discurso
indireto
direto.
e discurso direto.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Nas primeiras aulas,
Nas primeiras
vamos priorizar
aulas, vamos
o trabalho
priorizar
nos focos
o trabalho
narrativos,
nos focos
partindo
narrativos,
do conto
partindo
tradicional
do conto
em razão
tradicional
de seuem razão de seu
caráter clássico ecaráter
enredo
clássico
amplamente
e enredo
conhecido.
amplamente conhecido.
Comece a aula explicando
Comece a aula
aos explicando
estudantes aos
queestudantes
eles farão esta
que sequência
eles farão esta
para sequência
reescrever para
contos
reescrever
tradicionais
contos
comtradicionais com
mudança no foco
mudança
narrativo.
noAs
foco
atividades
narrativo.propostas
As atividades
servirão
propostas
como embasamento
servirão como para
embasamento
a produçãopara
de um
a produção
livro di- de um livro di
gital. Os estudantes
gital.farão
Os estudantes
o papel defarão
escritor
o papel
e, pordeisso,
escritor
deverão
e, por
estudar
isso, deverão
e pesquisar
estudar
o máximo
e pesquisar
possível,
o máximo
para que
possível, para que
possam entender
possam
como entender
um escritor
como
consegue
um escritor
prender
consegue
a atenção
prender
do leitor
a atenção
escrevendo
do leitor
da melhor
escrevendo
maneira
da melhor
possível.
maneira possível
O/A professor/a O/A
deveprofessor/a
comentar deve
com os
comentar
estudantes
comque,
os estudantes
para se colocar
que, no
parapapel
se colocar
de escritor,
no papel
é imprescindível
de escritor, é plaimprescindível pla

lhem com a turma.
lhem
Quem
com aquiser,
turma.poderá
Quemanotar
quiser,ospoderá
contosanotar
que for
oslembrando
contos quedurante
for lembrando
a socialização
durantedaa turma.
socialização da turma.
Sugerimos que,Sugerimos
neste momento,
que, neste
eles momento,
possam consultar
eles possam
outrosconsultar
contos tradicionais
outros contos
de livros
tradicionais
do acervo
de livros
escolar,
do disacervo escolar, dis
poníveis na sala,
poníveis
e até fazer
na sala,
a leitura
e atéde
fazer
alguns
a leitura
trechos;
de alguns
assim, trechos;
eles podem
assim,
relembrar
eles podem
e decidir
relembrar
quais esão
decidir
mais quais são mai
pertinentes. pertinentes.

de cada escolha,depor
cada
exemplo:
escolha,“Acredito
por exemplo:
que deveríamos
“Acredito que
escolher
deveríamos
O gato escolher
de botas,Opois
gatoa de
história
botas,épois
surpreendente
a história é surpreendente
e poucas crianças
e poucas
conhecem
crianças
a versão
conhecem
tradicional”.
a versão tradicional”.
Em todos os casos,
Em questione:
todos os casos,
“Porquestione:
que escolher
“Por
essa
quehistória?”,
escolher “Quem
essa história?”,
contará “Quem
o conto?”,
contará
“Por que
o conto?”,
o narrador
“Por será
que o narrador será
esse?”. A ideia éesse?”.
que eles
A ideia
consigam
é queeleger
eles consigam
de acordoeleger
com odepropósito
acordo com
comunicativo
o propósitodacomunicativo
sequência. da sequência.
Tente fazer com Tente
que escolham
fazer comoque
conto
escolham
e o personagem-narrador
o conto e o personagem-narrador
durante a conversa
durante
com a conversa
turma. Evite
comque
a turma.
seja feiEvite que seja fei
ta uma votação.taBusque
uma votação.
ajudá-los
Busque
a decidir
ajudá-los
mantendo-os
a decidirdemantendo-os
olho no contexto
de olho
de produção
no contexto
dosdecontos
produção
parados
o livro
contos para o livro
digital da turma.digital
Lembre-os
da turma.
de que
Lembre-os
poderãode
escolher
que poderão
outro conto
escolher
paraoutro
reescrever,
conto para
em outra
reescrever,
etapa em
desta
outra
sequência.
etapa desta sequência
Apenas este primeiro
Apenasserá
estecoletivo.
primeiro será coletivo.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
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do professor
professor
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Professor/a, nesta
Professor/a,
aula, os estudantes
nesta aula,conheceram
os estudantes
a sequência
conheceram
didática
a sequência
e sua orgadidática e sua organização para compreender
nização paraa compreender
trajetória que afarão
trajetória
para escrever
que farãocom
paramudança
escreverno
com
foco
mudança no foco
narrativo. É fundamental
narrativo. que
É fundamental
eles estejam
que
engajados
eles estejam
na proposta
engajados
de estudo
na proposta
desdedeo estudo desde o
omeço das tarefas.
começo das tarefas.

973

doprofessor
professor
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4 caderno
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Aula 2 – PlanejamenAula 2 – Planejamento do conto atoser
do reconto a ser reescrito
escrito
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOspoderão
estudantes poderão
estar organizados
estar
com
organizados
as
com as
carteiras em círculo
carteiras
ou da
em círculo ou da
maneira convencional.
maneira convencional.
É importante Éseguir
importante
as
seguir as
orientações vigentes,
orientações
res- vigentes, respeitando o distanciamenpeitando o distanciamento entre os estudantes,
to entre de
os estudantes, de
acordo com as orientações
acordo com as orientações
dos órgãos de saúde.
dos órgãos de saúde.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Conto tradicional
Conto
escolhitradicional escolhido pela turma. do pela turma.
Ler o conto tradicional,
Ler o conto tradicional,
elencando as elencando
principais as principais
partes para quepartes
os estupara que os estudantes não deixem
dantes
passar
não deixem passar
fatos importantes.
fatos importantes.
(EF35LP01) Ler(EF35LP01)
e compre- Ler e compreender, silenciosamente
ender, silenciosamente
e, em seguida,e, em
em voz
seguida, em voz
alta, com autonomia
alta, come autonomia e

variados. (EF35LP25A)
variados. (EF35LP25A)
Planejar e produzir,
Planejar
come produzir, com
certa autonomia,
certacontos,
autonomia, contos,
fábulas, lendas,fábulas,
entre oulendas, entre outros textos do tros
campo
textos
ar- do campo artístico-literário, tístico-literário,
mantendo
mantendo
os elementos próprios
os elementos
das próprios das
rador, personagem,
rador,enrepersonagem,
enreconstituintes dasconstituintes
narrativas, tais
dascomo
narrativas,
enredo,
taistempo,
como enredo,
espaço, personagens,
tempo, espaço,narrador
personagens, narrado
do, tempo, espaço
do, tempo,
e am- espaço
e am- do
e a construção
e adiscurso
construção
indireto
do discurso
e discurso
indireto
direto.
e discurso direto.
biente. (EF35LP26)
biente.
Ler(EF35LP26)
e
Ler e
compreender, compreender,
com certa
com certa
autonomia, textos
autonomia,
do cam- textos do campo artístico-literário,
po artístico-literário,
que
que
apresentem apresentem
diferentes
diferentes
cenários e personagens,
cenários e personagens,
observando observando
elementos
elementos

caderno do professorcaderno
caderno
do professor
professor
5 do
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995

Após a escolha do
Após
conto
a escolha
que será
do reescrito
conto quepela
seráturma,
reescrito
selecione
pela turma,
uma versão
selecione
bemuma
escrita
versão
delebem
e leve-o
escrita
para
dele
a sala
e leve-o para a sala
de aula. Se possível,
de aula.
utilize
Se possível,
um aparelho
utilizemultimídia
um aparelho
paramultimídia
projetar o para
textoprojetar
na lousa,o isso
textoajudará
na lousa,
os isso
estudantes
ajudaráaos estudantes a
acompanhar a leitura.
acompanhar
Caso não
a leitura.
seja possível,
Caso nãoreproduza
seja possível,
o texto
reproduza
para os estudantes.
o texto para os estudantes.
Peça que eles listem
Peça que
os principais
eles listem
acontecimentos,
os principais acontecimentos,
já planejando ajáescrita
planejando
do texto.
a escrita
Neste do
momento,
texto. Neste
o objetivo
momento,
é o objetivo é
garantir o enredo
garantir
do conto,
o enredo
para que
do conto,
de fatopara
sejaque
umadereescrita,
fato sejaainda
uma reescrita,
que sejamainda
necessárias
que sejam
algumas
necessárias
produções
algumas produções

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

orma coerente forma
e mantenha
coerente
o enredo,
e mantenha
mesmo
o enredo,
com a mudança
mesmo com
de foco
a mudança
narrativo.
de foco narrativo.

doprofessor
professor
caderno do
6 caderno
100
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Aulas 3 e 4 – Aulas
Ditado3ao/à
e 4 –professor/a
Ditado ao/à professor/a
Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes poderão
Os estudantes
estar organizados
poderão estar
emorganizados
suas carteiras,
em direcionados
suas carteiras,para
direcionados
a lousa. É para
importante
a lousa.seguir
É importante
as
seguir a
orientações vigentes,
orientações
respeitando
vigentes,
o distanciamento
respeitando o distanciamento
entre os estudantes,
entrede
os acordo
estudantes,
com as
deorientações
acordo comdos
as orientações
órgãos
dos órgão
de saúde.
de saúde.
MATERIAIS

MATERIAIS

Lista realizada na
Lista
primeira
realizada
etapa
na do
primeira
planejamento
etapa dodo
planejamento
texto, elaborada
do texto,
na aula
elaborada
anterior.na aula anterior.

(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e produzir,
Planejar
comecerta
produzir,
autonomia,
com certa
contos,
autonomia,
fábulas,contos,
lendas,fábulas,
entre outros
lendas,
textos
entredooutros
campotextos
ar- do campo ar
espaço e ambiente.
espaço e ambiente.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
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Na primeira atividade,
Na primeira
leia com
atividade,
os estudantes
leia comaos
versão
estudantes
do conto
a versão
Chapeuzinho
do contoVermelho
Chapeuzinho
com personagem-narraVermelho com personagem-narra
dor. É importante
dor.fazê-los
É importante
perceber
fazê-los
que, mesmo
perceber
com
que,
todas
mesmo
as mudanças,
com todasalguns
as mudanças,
fatos devem
alguns
serfatos
mantidos
devempara
ser mantidos para

contos tradicionais
contos
de maneira
tradicionais
inédita.
de maneira inédita.
Comente que, ao
Comente
recontarque,
a história,
ao recontar
os estudantes
a história,devem
os estudantes
se “deslocar”
devem
a um
se “deslocar”
passado muito
a um distante
passado para
muito
manter
distante para mante
a mesma linguagem
a mesma
usada
linguagem
nos livros.usada nos livros.
Realize as atividades
Realize
deasforma
atividades
coletiva
dee,forma
em seguida,
coletiva peça
e, emaos
seguida,
estudantes
peça aos
queestudantes
peguem o planejamento
que peguem odo
planejamento
texto
do texto
realizado na aula
realizado
anterior.naInforme
aula anterior.
que realizarão
Informe oque
ditado
realizarão
ao professor.
o ditadoEles
ao deverão
professor.ditar
Elesodeverão
texto exatamente
ditar o texto exatamente
como eles gostariam
como que
eles fosse
gostariam
escritoque
nofosse
livro digital
escrito da
no turma.
livro digital
Explique
da turma.
que, conforme
Explique combinado,
que, conforme
elescombinado,
farão a eles farão a
reescrita do conto,
reescrita
mas com
do conto,
a voz de
mas
umcom
personagem-narrador.
a voz de um personagem-narrador.
É fundamental que
É fundamental
o/a professor/a
que recupere
o/a professor/a
algunsrecupere
aspectosalguns
durante
aspectos
o ditado:
durante o ditado:
•
O enredo
• original
O enredo
deve seroriginal
mantido.
deve ser mantido.
•
Algumas
• partesAlgumas
podem ser
partes
adicionadas
podem ser
paraadicionadas
haver a coerência
para haver
na fala
a coerência
daquelena
personagem.
fala daquele personagem.
•
Durante•a narração
Durante
da história,
a narração
deve-se
da história,
usar o passado.
deve-se usar o passado.
•
Quando•o narrador
Quando
conversa
o narrador
com o conversa
leitor, pode-se
com ousar
leitor,
o presente.
pode-se usar o presente.
•
É importante
•
que
É importante
o narrador que
se apresente
o narradoraoseleitor
apresente
ou traga
ao pistas
leitor ou
de quem
traga pistas
é peladeforma
quemcomo
é pela
conta
forma
a como conta a
história.
história.
guntas como: “Oguntas
planejamento
como: “Odo
planejamento
texto está sendo
do texto
contemplado?
está sendoEstamos
contemplado?
alterando
Estamos
o focoalterando
narrativooem
foco
função
narrativo em função
de quem conta odeconto?”.
quem conta o conto?”.
As discussões
devem
focadas
noassumido,
ponto de vista
mastambém
os estudantes
também
precisarão
decidir so
As discussões devem
estar focadas
noestar
ponto
de vista
mas assumido,
os estudantes
precisarão
decidir
sobre outros
elementos
texto,
como: quais
adjetivos
usar, como
descrever
umacomo
cenatornar
de raiva,
como tornar o texto
bre outros elementos
do texto,
como: do
quais
adjetivos
usar, como
descrever
uma cena
de raiva,
o texto
interessante,
como evitar
a repetição
interessante, como
evitar a repetição
de palavras
etc.de palavras etc.
Ao desempenhar
Aoodesempenhar
papel de escriba,
o papel
o/a professor/a
de escriba, o/a
trabalha
professor/a
os comportamentos
trabalha os comportamentos
escritores, as diferenças
escritores,entre
as diferenças entre
linguagem oral linguagem
e escrita e aoral
relevância
e escritadee revisar
a relevância
o quede
é produzido
revisar o que
eméfunção
produzido
do contexto
em função
de produção.
do contexto de produção.
há muitos
estudantes
na posição
de escritor,
é possível
eles façamdeo revisar
movimento
de revisar
Como há muitosComo
estudantes
na posição
de escritor,
é possível
que eles
façam que
o movimento
enquanto
o enquanto o
texto
é escrito.um
Porestudante
exemplo,dita
umalguma
estudante
dita alguma
palavra,que
outro
que ela está
aparecendo repetida
texto é escrito. Por
exemplo,
palavra,
outro percebe
elapercebe
está aparecendo
repetidamente
já sugere
mente e já sugere
umaeno
lugar. uma no lugar.
Entretanto, aprender
Entretanto,
a revisar
aprender
é um dos
a revisar
propósitos
é umdidáticos
dos propósitos
desta sequência,
didáticos desta
por isso,
sequência,
dedicaremos
por isso,
a próxima
dedicaremos
aula a próxima aul
para trabalhar apara
revisão
trabalhar
coletiva.
a revisão coletiva.
Quando terminarem
Quando
a escrita
terminarem
do conto,
a escrita
sugirado
que
conto,
copiem
sugira
a versão
que copiem
no caderno
a versão
ou disponibilize
no caderno ou
disponibilize
cópias
para quecópias
os para que o
estudantes as colem
estudantes
nele. as colem nele.
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O caçador.
Sim.

O caçador.

Sim.

Chapeuzinho Vermelho.
Porque aVermelho.
autora manteve
versão otradicional.
de
Chapeuzinho
Porqueo aenredo
autorada
manteve
enredo daMesmo
versão tradicional.
Mesmo de

Vermelho sendo contada
na voz
do caçador.
Vermelho
sendo
contada na voz do caçador.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

Nesta aula, aprendemos
Nesta aula,
a produzir
aprendemos
linguagem
a produzir
escrita
linguagem
por meioescrita
do ditado
por meio
ao profesdo ditado ao profesor. Aprendemossor.
também
Aprendemos
que, aotambém
assumirmos
que, ao
umassumirmos
foco narrativo,
umprecisamos
foco narrativo,
manter
precisamos manter
a coerência dosaacontecimentos,
coerência dos acontecimentos,
bem como enredo,
bempersonagens,
como enredo,tempo
personagens,
e espaçotempo e espaço
em que a história
emseque
passa.
a história se passa.
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Aula 5 – Revisar
Aula 5 o– Revisar o
texto coletivo
texto coletivo
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantesOspoderão
estudantes poderão
estar organizados
estar
emorganizados
suas
em suas
carteiras,
direcionados
carteiras,
direcionados
para a lousa. É importante
para a lousa. É importante
seguir as orientações
seguir as
vi- orientações vigentes, respeitando
gentes,
o disrespeitando o distanciamento entre
tanciamento
os es- entre os estudantes, de acordo
tudantes,
comde acordo com
as orientações dos
as orientações
órgãos
dos órgãos
de saúde.
de saúde.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Primeira versãoPrimeira
do textoversão do texto
produzido pela
produzido
turma, pela turma,
projetor com texto
projetor
aberto
com texto aberto
em um arquivoem
deum
texto,
arquivo de texto,
levantamentos levantamentos
dos aspecdos aspectos que serão revisados.
tos que serão revisados.
Leia a versão Leia
do conto
a versão do conto
produzido coletivamente
produzido coletivamente
e escolha aspectos
e escolha
impor-aspectos importantes para revisar.
tantes para revisar.
(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autoA marcação do tempo,
A marcação
o deslizamento
do tempo,
da narrativa
o deslizamento
e a faltadadenarrativa
apresentação
e a falta
no de
relato.
apresentação
Porque no relato. Porque
nomia, contos,nomia,
fábulas,
contos, fábulas,
lendas, entre outros
lendas,
textos
entre outros textos
do campo artístico-literádo campo artístico-literário, mantendo os
rio,elemenmantendo os elementos próprios dastos
narrativas
próprios das narrativas
sonagem, enredo,
sonagem,
tempo,enredo, tempo,
espaço e ambiente.
espaço e ambiente.

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INpropósitos,
problemas
resolver
apresentados
problemasnaapresentados
passagem dana
oralidade
passagem
para
daaoralidade
escri- para a escri
TERVENÇÕES TERVENÇÕES propósitos, resolver

Professor/a, deProfessor/a,
acordo de acordo
cações.
A
prática
cações.
de
escrever
A
prática
é
complexa,
de
escrever
diversa
é
complexa,
e
inerente
diversa
à
situação
e
inerente
comunicativa.
à
situação
comunicativa
com Mirta Castedo,
comrevisar
Mirta Castedo, revisar
Revisar
tem
várias
Revisar
características
tem
várias
distintas.
características
Trata-se
distintas.
de
uma
Trata-se
tarefa
que
de
não
uma
é
tarefa
homogêque
não
é homogê
é uma prática cultural.
é uma prática
Por cultural. Por
meio dela, podemos
meio dela,
ade- podemos adeleitor, por exemplo.
de leitor,Além
por exemplo.
do mais, dependendo
Além do mais,das
dependendo
circunstâncias,
das um
circunstâncias,
mesmo um mesmo
quar o que escrevemos
quar o que de
escrevemos
texto
pode
ser
revisado
texto
pode
de
ser
maneiras
revisado
diferentes.
de
maneiras
A
atividade
diferentes.
de
revisão
A
atividade
depende
de
revisão
do depende do
às situações comunicatiàs situações comunicaticontexto
de
produção
contexto
do
de
texto:
produção
o
que
do
e
para
texto:
quem
o
que
está
e
para
sendo
quem
produzido
está
sendo
e
onde
produzido
vai
e onde va
vas, usar determinadas
vas, usar determinadas
circular.
Com
o
desenvolvimento
circular.
Com
o
desenvolvimento
da
tecnologia,
a
da
prática
tecnologia,
de
revisar
a
prática
o
que
de
foi
revisar
escrito
o
que
foi escrito
expressões ajustadas
expressões
aos ajustadas aos

esposta pessoal a partir
Resposta
dos pessoal
aspectosalevantados
partir dos aspectos
anteriormente.
levantados anteriormente.
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determinados aspectos
determinados
do aspectos do
texto: tempo verbal,
texto: tempo
inverbal, incoerência, ambiguidade,
coerência, ambiguidade,
repetição de palavras,
repetição
au-de palavras, ausência de fatossência
importande fatos importantes. Se os aspectos
tes. Se
forem
os aspectos forem
muitos, sugerimos
muitos,
quesugerimos
a
que a
revisão seja realizada
revisão em
seja realizada em
diferentes momentos.
diferentes momentos.

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Revisar o próprio
Revisar
textooépróprio texto é
parte importante
parte
do importante
prodo processo de escrita.cesso
Podemos
de escrita. Podemos
aproveitar o momento
aproveitar
de o momento de
reescrita para cortar
reescrita
partes
para cortar partes
desnecessárias,desnecessárias,
substituir
substituir
expressões, acrescentar
expressões, acrescentar
informações ouinformações
elemen- ou elementos que possamtostornar
que possam
o
tornar o
texto mais clarotexto
e objetivo.
mais claro e objetivo.

Aulas 6 e 7 –Aulas
Plane6 e 7 – Planejando e produzindo
jando e produzindo
uma nova versão
uma nova versão
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Separar os estudantes
Separarem
os estudantes em
nidade e possibilidades
nidade e possibilidades
de troca de informações
de troca de informações
entre eles. É importante
entre eles. É importante
seguir as orientações
seguir asvi- orientações vigentes, respeitando
gentes,
o disrespeitando o distanciamento entre
tanciamento
os es- entre os estudantes, de acordo
tudantes,
comde acordo com
as orientações dos
as orientações
órgãos
dos órgãos
ende a se concentrar
tende ainicialmente
se concentrar
nainicialmente
mesma pessoa
na que
mesma
produz
pessoa
o texto;
que produz
para isso,
o texto;
isso, de saúde.
depara
saúde.
evidentemente evidentemente
são necessárias são
autonomia
necessárias
e competência
autonomia por
e competência
parte do escritor.
por parte do escritor.
MATERIAIS
Assim, trabalharemos
Assim,com
trabalharemos
a ideia de que
comoarevisor
ideia de
é oque
escritor
o revisor
que écorrige
o escritor
a si que
mes-corrige
a si mes- MATERIAIS
Contos
tradicionais bem
mo. Alguém que
mo.
fazAlguém
uma leitura
que faz
ou uma
releitura
leitura
com
ouatenção
releituraa com
váriosatenção
aspectos
a vários
e ao aspectos e tradicionais
ao Contosbem
escritos,
folhas
escritos,
pautadas
folhas pautadas
entido do que sentido
está escrito
do que
– e está
que não
escrito
está– eescrito,
que não
tomando
está escrito,
certa distância
tomando para
certa distância para
para
a
produção
para
escrita.
a
produção
escrita.
onseguir avaliar
conseguir
o que tinha
avaliar
a intenção
o que tinha
de dizer
a intenção
e o sentido
de dizer
queeconsegue
o sentidocausar
que consegue causar
PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO
em quem lê o texto.
em quem lê o texto.
possível,
Se possível,
para a leve para a
É fundamental,Éentretanto,
fundamental,
queentretanto,
o/a professor/a
que o/a
façaprofessor/a
a leitura coletiva
faça a leitura
do textocoletiva
pro- doSetexto
pro- leve
sala
de
aula
livros
sala
do
deaceraula livros do acerduzido, destacando
duzido,
pontos
destacando
de atenção
pontos
quededirecionem
atenção que
o olhar
direcionem
dos estudantes
o olhar dos
a estudantes a
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vo escolar, com
vo versões
escolar, com versões
de qualidade literária
de qualidade
dos literária dos
contos tradicionais.
contosFaça
tradicionais. Faça
uma lista dos contos
uma lista
dis-dos contos disponíveis para a poníveis
leitura em
para a leitura em
um cartaz, paraum
ajudar
cartaz,
os para ajudar os
estudantes na hora
estudantes
da es- na hora da escolha. A partir desta
colha.
aula,
A partir
é desta aula, é
fundamental que,
fundamental
durante que, durante
a produção, asa crianças
produção, as crianças
tenham acesso tenham
e possam
acesso e possam
consultar o mapa
consultar
concei-o mapa conceitual elaborado na
tualsequênelaborado na sequência passada. cia passada.
(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e
Planejar e
produzir, com produzir,
certa au-com certa autonomia, contos,
tonomia,
fábu- contos, fábulas, lendas, entre
las, outros
lendas, entre outros
textos do campo
textos
artístido campo artístico-literário,
co-literário,
mantendo
mantendo
os elementos os próprios
elementos próprios
narrador, personagem,
narrador, personagem,
enredo, tempo,enredo,
espaço tempo,
e
espaço e
ambiente. (EF35LP26)
ambiente. (EF35LP26)
Ler e compreender,
Ler e com
compreender, com
certa autonomia,
certatextos
autonomia, textos
do campo artístico-litedo campo artístico-literário, que apresentem
rário, que apresentem
diferentes cenários
diferentes
e per- cenários e personagens,
observando
sonagens,
observando
elementos constituintes
elementos constituintes
das narrativas, das
tais narrativas,
como
tais como
enredo, tempo,enredo,
espaço,tempo, espaço,
personagens, narrador
personagens,
e
narrador e
a construção doa construção
discurso do discurso
indireto e discurso
indireto
direto.
e discurso direto.
(EF04LP19) Ler(EF04LP19)
e compre- Ler e compreender textos expositivos
ender textos expositivos

resumos, mapasresumos,
conceitu-mapas conceituais, você sabia quê?,
ais, você
entre
sabia quê?, entre
outros textos do
outros
campo
textos do campo
das práticas dedas
estudo
práticas
e de
estudo e DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
pesquisa, considerando
pesquisa,aconsiderando
Professor/a,a sempre
Professor/a,
que solicitar
sempre
queque
os solicitar
estudantes
quefaçam
os estudantes
um texto,façam
garanta
umastexto,
con- garanta as con
situação comunicativa,
situação ocomunicativa, o
tema/assunto, atema/assunto,
estrutura
a estrutura
composicional, composicional,
o estilo e a turma
o estilo
a turmadoostexto
oseelementos
elementos
narrativo
do e,
texto
principalmente,
narrativo e, principalmente,
as característicasasdo
características
perdo per
sonagem-narrador
sonagem-narrador
(trabalhado na (trabalhado
sequência didática
na sequência
anterior).
didática
Se possível,
anterior).
deixe
Se possível, deixe
o mapa conceitual
o mapa
elaborado
conceitual
peloselaborado
estudantes
pelos
facilmente
estudantes
acessível
facilmente
para consulta.
acessível para consulta.
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aos participantes
aos
daparticipantes
enunda enunciação).
ciação).
Por isso, ao circular
Por isso,
entreao circular entre
os estudantes, observe
os estudantes,
os
observe os
ajustes que estão
ajustes
fazendo
que estão fazendo
em relação a: em relação a:
•
Adequação
• da linAdequação da linguagem escritaguagem
dentro do
escrita dentro do
gênero proposto;
gênero proposto;
•
Marcas • discursiMarcas discursivas próprias devas
tempo
próprias
e de tempo e
lugar;
lugar;
•
Tempos• verbais
Tempos verbais
adequados paraadequados
manter o para manter o
foco narrativo; foco narrativo;
•
Manutenção
•
do
Manutenção do
enredo original;enredo original;
•
Coerência
• na fala
Coerência na fala
do narrador e dodopersonanarrador e do personagem.
gem.

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Nesta etapa, você
Nesta
e seus
etapa, você e seus
colegas aprenderam
colegas aaprenderam a
desenvolver alguns
desenvolver
com- alguns comportamentos deportamentos
escritor: de escritor:
planejar a escrita
planejar
a partir
a escrita a partir
de uma proposta
de de
umamuproposta de mudança de foco dança
narrativo,
de foco narrativo,
cuidando do enredo
cuidando
e fa-do enredo e fazendo uso da coerência
zendo usoe da coerência e
da concordânciadaverbal.
concordância verbal.

Durante a produção
Durante
de texto
a produção
das duplas,
de texto
sugerimos
das duplas,
que o/a
sugerimos
professor/a
quecircule
o/a professor/a
entre circule entre
os estudantes para
os estudantes
avaliar os ajustes
para avaliar
das produções
os ajustesem
dasfunção
produções
da consigna
em função
pedida:
da consigna pedida:
narrar o conto na
narrar
voz de
o conto
um personagem.
na voz de um personagem.

ituação narrativa
situação
– narração
narrativa
– que–dá
narração
forma a– que
história.
dá forma a história.
O enunciado estaria
O enunciado
representado
estariapela
representado
relação entre
pelao relação
nível doentre
relatoo enível
da história
do relato e da história
aspectos do discurso
(aspectos
narrativo
do discurso
que senarrativo
referem que
a história,
se referem
sem marcas
a história,
da sem
enunciamarcas da enunciaão). A enunciação
ção).
estaria
A enunciação
representada
estarianorepresentada
relato pela ligação
no relato
entre
pela
o nível
ligação
doentre
relatoo nível do relato
e o da narração eouo da
situação
narração
narrativa
ou situação
(marcas
narrativa
no discurso
(marcas
narrativo
no discurso
que senarrativo
referem que se referem
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Aula 8 – Aprendendo
Aula 8 – Aprendendo
a revisar aspectos
a revisar aspectos
específicos do
específicos
texto do texto
Conversa com o/a
Conversa
profes-com o/a professor/a
sor/a
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Os estudantes estarão
Os estudantes
em
estarão em
duplas, de acordo
duplas,
comdea acordo com a
organização da organização
aula ante- da aula anterior. É importante
rior. seguir
É importante seguir
as orientações asvigentes,
orientações vigentes,
respeitando o respeitando
distancia- o distanciamento entre osmento
estudanentre os estudantes, de acordotes,com
de asacordo com as
orientações dosorientações
órgãos de dos órgãos de
saúde.
saúde.
MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Primeira versãoPrimeira
dos textos
versão dos textos
dos estudantes.dos estudantes.
Antes da aula,Antes
é preciso
da aula, é preciso
que o/a professor/a
que o/a
analiprofessor/a analicando os aspectos
cando
relacioos aspectos relacionados à coerência,
nados
ao àuso
coerência, ao uso
dos verbos e pronomes
dos verbos
e, e pronomes e,
principalmente,principalmente,
ao foco
ao foco
narrativo.
narrativo.

Ele poderia ter se apresentado
Ele poderiade
termaneira
se apresentado
explícitadeoumaneira
por meio
explícita
de elementos
ou por meio
que informem
de elementos que informem

(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autonomia, contos,nomia,
fábulas,
contos, fábulas,
lendas, entre outros
lendas,
textos
entre outros textos
do campo artístico-literádo campo artístico-literário, mantendo os
rio,elemenmantendo os elementos próprios dastos
narrativas
próprios das narrativas
sonagem, enredo,
sonagem,
tempo,enredo, tempo,
espaço e ambiente.
espaço e ambiente.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

-

Quantopara
a essas Quanto
questões,
a essas
sugerimos
questões,
o desenvolvimento
sugerimos o desenvolvimento
de outras atividades
de outras
siste-atividades siste
Caro/a professor/a,
Caro/apara
professor/a,
matizadas
para
matizadas
desenvolver
para
tais
desenvolver
habilidades.
tais
habilidades.
esta aula é necessário
esta aula
queé necessário que
Antes
de iniciar
a atividade
de iniciar
de revisão
a atividade
propriamente
de revisãodita,
propriamente
diga aos estudantes
dita, diga como
aos estudantes como
você tenha lidovocê
todos
tenha
os lido
todos
os Antes
ela
será
desenvolvida
ela
será
e
desenvolvida
deixe
claro
seu
e
deixe
objetivo
claro
de
seu
contribuir
objetivo
com
de
contribuir
os
autores
com
dos os autores do
textos produzidos
textospelos
produzidos pelos
textos.
Nós
selecionamos
textos.
Nós
alguns
selecionamos
aspectos
alguns
e
seria
aspectos
muito
importante
e
seria
muito
que
importante
você
apreque você apre
estudantes. Nesta
estudantes.
sequên- Nesta sequênsentasse
outros
sentasse
exemplos
outros
a
partir
exemplos
da
escrita
a
partir
dos
seus
da
escrita
estudantes.
dos
seus
estudantes.
cia, escolhemoscia,
trabalhar
escolhemos trabalhar
Sugerimos
de trabalhar
a trajetória
o processo
de trabalhar
de revisão
o processo
coletiva,
de revisão
a partircoletiva,
da problea partir da proble
o aspecto do foco
o aspecto
narra- do Sugerimos
foco narra-a trajetória

hapeuzinho falou, Chapeuzinho
aonde ela ia efalou,
por quê?
aonde ela ia e por quê?
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Ao longo de todo
Aoprocesso
longo de todo processo
de revisão, é fundamental
de revisão, é fundamental
que o professorque
recupere
o professor recupere
os propósitos os
comunicapropósitos comunicativos e a importância
tivos e de
a importância de
melhorar o texto
melhorar
em fun-o texto em função dos leitoresçãododos
livroleitores do livro
digital.
digital.
O segundo aspecto
O segundo
que aspecto que
sugerimos observar
sugerimos
é a observar é a
questão dos deslizamenquestão dos deslizamentos da narrativa.
tosFormule
da narrativa. Formule
questões orientadoras,
questões orientadoras,
para guiar o olhar
parasobre
guiaro o olhar sobre o
texto, entre elas:texto, entre elas:
•
Quem •é o narraQuem é o narrador?
dor?
•
Como •podemos
Como podemos
caracterizar o personagem
caracterizar o personagem
para que os leitores
para que
o co-os leitores o conheçam?
nheçam?
•
O personagem•
O personagem-narrador pode -narrador
contar to-pode contar todos os fatos da história?
dos os fatos da história?
•
O que fazer
• quanO que fazer quando um personagem
do umnão
personagem não
participou de algum
participou
fato de algum fato
ocorrido na história?
ocorrido na história?
Nesta última Nesta
etapa última
da
etapa da
revisão, o objetivo
revisão,
é proo objetivo é problematizar o blematizar
lugar de o lugar de
onde se narra onde
a história,
se narra a história,
considerando que
considerando
muitos que muitos
estudantes deixam
estudantes
essa deixam essa
explicação paraexplicação
o a par- para o a parquem conta a quem
história,
conta
o a história, o
desfecho poderádesfecho
apresen-poderá apresenantagônicos. Seantagônicos.
a história Se a história
é narrada pela éChapeuzinarrada pela Chapeuzi-

ões é que os autores
ções é que
começam
os autores
seus textos
começam
semseus
apresentar
textos sem
o narrador
apresentar
da história.
o narrador da história.
Além da própriaAlém
apresentação,
da própriaaapresentação,
história narrada
a história
deve dar
narrada
pistas deve
das intenções
dar pistasdo
das intenções
menina edosua avó
menina
são sale sua avó são salnarrador, seja denarrador,
maneiraseja
explícita
de maneira
ou através
explícita
de elementos
ou atravésque
de elementos
informem aos
queleiinformem
aos leivas pelo
caçador.vas
Entretanpelo caçador. Entretanores as características
tores asdo
características
personagem.doPor
personagem.
exemplo, sePor
o estudante
exemplo,escolheu
se o estudante
narrarescolheu
to, se narrar
o estudante
to,assumiu
se o estudante assumiu
a história sob o aponto
história
de sob
vistaodo
ponto
LobodeMau,
vistasua
do narrativa
Lobo Mau,
deve
suaapresentar
narrativa deve
caracteapresentar
caracte- doa lobo,
a perspectiva
perspectiva
seu do lobo, seu
ísticas diferentes
rísticas
da narrativa
diferentes
realizada
da narrativa
pela Chapeuzinho
realizada pelaVermelho,
Chapeuzinho
considerando
Vermelho, considerando
que os dois personagens
que os dois
sãopersonagens
completamente
são completamente
distintos e que um
distintos
engana,
e que
enquanto
um engana,
enquanto
diferente,
uma vez
diferente,
que eleuma vez que ele
o outro é enganado.
o outro é enganado.
fracassa em seus
fracassa
planos
em seus planos
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e, como conta e,a como
históriaconta a história
tradicional, é morto
tradicional,
pelo é morto pelo
caçador.
caçador.
Após as três etapas
Apósde
as retrês etapas de revisão, com os visão,
exemplos
com os exemplos
dos estudantesdos
da turma,
estudantes da turma,
devolva os textos
devolva
aos estuos textos aos estudantes e permita
dantes
que eles
e permita que eles
possam revisá-los.
possam
Circule
revisá-los. Circule
entre eles e compartilhe
entre eles e compartilhe
informações que
informações
você, que você,
como leitor, destacou
como leitor,
dos destacou dos
textos. Comentetextos.
que aComente
reque a revocê; no entretanto,
você;osnoauentretanto, os autores devem tertores
a oportudevem ter a oportunidade de olharnidade
primeiro
de olhar primeiro
para o texto que
para
produzio texto que produziram e mudá-lo ram
em função
e mudá-lo em função
do que aprenderam.
do que aprenderam.
Ao longo dasAorevisões
longo das revisões
coletivas, os estudantes
coletivas, os estudantes
experimentarãoexperimentarão
o papel
o papel
de leitor e o de
de escritor.
leitor e o de escritor.
À medida queÀ sugerem
medida que sugerem
alterações aos colegas
alterações
es- aos colegas escritores, também
critores,
tomam
também tomam
consciência dasconsciência
escolhas das escolhas
produzir os próprios
produzir
rela-os próprios relatos.
tos.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Nesta etapa, vocês
Nesta
aprenetapa, vocês aprenderam a revisarderam
aspectos
a revisar aspectos
bém tiveram bém
a oportutiveram a oportunidade de se colocar
nidade no
de se colocar no
lugar de leitorlugar
e pensar
de leitor e pensar
em alterações que
em melhor
alterações que melhor
atendam ao objetivo
atendamdaao objetivo da
proposta.
proposta.
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MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Primeira versãoPrimeira
dos textos
versão dos textos
dos estudantes.dos estudantes.
Antes da aula,Antes
é precida aula, é preciso que o/a professor/a
so que o/a professor/a
analise todos analise
os textos
todos os textos
e as marcas de
e asrevisão
marcas de revisão
apontadas pelos
apontadas
autores, pelos autores,
relacionados à relacionados
coerência, à coerência,
Resposta pessoal. Espera-se
os estudantes
que a autora
tenha que explicar
Respostaque
pessoal.
Espera-sepercebam
que os estudantes
percebam
a autora tenha que explicar
ao
uso
dos
verbos
ao
uso
e prodos verbos e prodele de pedra?

dele de pedra?

Aula 9 – Produzindo
Aula 9 –aProduzindo
versão final,
a versão
em duplas
final, em duplas

nomes e, principalmente,
nomes e, principalmente,
ao foco narrativo.
ao Se
focoeles
narrativo. Se eles
deixaram de apontar
deixaram
algode apontar algo
relevante, registre
relevante,
uma registre uma
observação sobre
observação
isso.
sobre isso.

(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autonomia, contos,nomia,
fábulas,
contos, fábulas,
lendas, entre outros
lendas,texentre outros textos do campotosartísticodo campo artístico-literário, mantendo
-literário,os mantendo os
elementos próprios
elementos
das próprios das
rador, personagem,
rador,enrepersonagem, enredo, tempo, espaço
do, tempo,
e am- espaço e ambiente. (EF35LP26)
biente.
Ler(EF35LP26)
e
Ler e
compreender, compreender,
com certa
com certa
autonomia, textos
autonomia,
do cam- textos do campo artístico-literário,
po artístico-literário,
que
que
apresentem diferentes
apresentem
ce- diferentes cenários e personagens,
nários eobpersonagens, observando elementos
servando
cons-elementos constituintes das tituintes
narrativas,das narrativas,
tais como enredo,
tais tempo,
como enredo, tempo,
espaço, personagens,
espaço,narpersonagens, narrador e a construção
rador e do
a construção do
discurso indireto
discurso
e discurindireto e discurso direto.
so direto.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Caro/a professor/a,
Caro/apara
professor/a, para
esta
aula
é
necessário
esta
aula
que
é necessário que
EMPO
TEMPO
você
tenha
lido
você
novamentenha
lido novamenUma aula.
Uma aula.
te todos os textos
te todos
produ-os textos produORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA
zidos pelos estudantes,
zidos pelos estudantes,
Os estudantes estarão
Os estudantes
em duplas,
estarão
de acordo
em duplas,
com de
a organização
acordo comda
a organização
aula anterior.daÉ aula
anterior.
desta
vez Écomdesta
enfoque
vez com enfoque
mportante seguir
importante
as orientações
seguir vigentes,
as orientações
respeitando
vigentes,
o distanciamento
respeitando o distanciamento
entre os nas marcas
entre osde nas
revisão
marcas
in- de revisão inestudantes, de acordo
estudantes,
com as
deorientações
acordo comdos
as orientações
órgãos de saúde.
dos órgãos de saúde.
seridas pelos estudantes.
seridas pelos estudantes.

Conversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
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Caso seja necessário,
Caso seja
façanecessário, faça
outros apontamentos
outros que
apontamentos que
possam ajudá-los
possam
na escriajudá-los na escriDevolva os textos
Devolva
aos esos textos aos estudantes e peçatudantes
que elese peça que eles
escrevam a nova
escrevam
versão,a nova versão,
considerando todos
considerando
os as- todos os aspectos levantados
pectos
durante
levantados durante
a revisão.
a revisão.
Ao longo de todo
Ao longo
o pro-de todo o processo de revisão,
cesso
é fundade revisão, é fundamental que o mental
professor
que o professor
retome os retome
propósitosos propósitos
comunicativos ecomunicativos
a impore a importância de melhorar
tânciao de
tex-melhorar o texto em função dos
to em
leitores
função dos leitores
do livro digital.doPeça
livroque
digital. Peça que
escrevam o texto
escrevam
da me-o texto da melhor forma possível
lhor forma
e que possível e que
registrem no espaço
registrem
indi-no espaço indicado. Sugira que,
cado.
após
Sugira
a que, após a
escrita, troquemescrita,
os textos
troquem os textos
com outras duplas.
com outras
Per- duplas. Permita que elesmita
troquem
que eles troquem
informações sobre
informações
os tex- sobre os textos e reescrevamtosasepartes
reescrevam as partes
apontadas como
apontadas
“proble- como “problemáticas”.
máticas”.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

Nesta etapa, vocês
Nesta
aprenetapa, vocês aprenderam a produzir
deram
a versão
a produzir a versão
de um texto após
de um
revisátexto após revisá-lo, levando em-lo,
conta
levando
as- em conta aspectos fundamentais
pectospara
fundamentais para
leitura e compreensão.
leitura e compreensão.

Aula 10 – Compartilhando
Aula 10 – Compartilhando
a versão final
a versão final
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MATERIAIS

MATERIAIS

PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Última versão do
Última
textoversão
a
do texto a
ser digitado, computadoser digitado, computadores da sala de informática.
res da sala de informática.
Após a aula, oApós
professor
a aula, o professor
dos textos. Pordos
se textos.
tratar Por se tratar
de estudantes do
de 5º
estudantes
ano,
do 5º ano,
nem todos os aspectos
nem todos
do os aspectos do
texto serão atendidos.
texto serão
Por atendidos. Por
isso, é importante
isso,que
é importante
o
que o
professor escreva
professor
um ca-escreva um capítulo introdutório
pítuloexpliintrodutório explicando o percurso
cando
queo ospercurso que os
(EF35LP25A) Planejar
(EF35LP25A)
e
Planejar e
produzir, com certa
produzir,
auto-com certa autonomia, contos,nomia,
fábulas,
contos, fábulas,
lendas, entre outros
lendas,texentre outros textos do campotosartísticodo campo artístico-literário, mantendo
-literário,os mantendo os
elementos próprios
elementos
das próprios das
rador, personagem,
rador,enrepersonagem, enredo, tempo, espaço
do, tempo,
e am- espaço e ambiente. (EF35LP26)
biente.
Ler(EF35LP26)
e
Ler e
compreender, compreender,
com certa
com certa
autonomia, textos
autonomia,
do cam- textos do campo artístico-literário,
po artístico-literário,
que
que
apresentem diferentes
apresentem
ce- diferentes cenários e personagens,
nários eobpersonagens, observando elementos
servando
cons-elementos constituintes das tituintes
narrativas,das narrativas,
tais como enredo,
tais tempo,
como enredo, tempo,
espaço, personagens,
espaço,narpersonagens, narrador e a construção
rador e do
a construção do
discurso indireto
discurso
e discurindireto e discurso direto.
so direto.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Caro/a professor/a,
Caro/a
na professor/a,
úlna última
aula
desta
tima
sequênaula
desta
sequênConversa com o/a
Conversa
professor/a
com o/a professor/a
cia, é sugerido cia,
que,é além
sugerido que, além
EMPO
TEMPO
de favorecer o de
espaço
favorecer
de o espaço de
Uma aula.
Uma aula.
compartilhamento
compartilhamento
e soe soORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA
cialização dos textos,
cialização
o/ados textos, o/a
Os estudantes estarão
Os estudantes
em semicírculo
estarão em
parasemicírculo
favorecer apara
trocafavorecer
entre todos.
a troca
É importanentre todos. professor/a
É importan- também
professor/a
ga- também gae seguir as orientações
te seguir vigentes,
as orientações
respeitando
vigentes,
o distanciamento
respeitando o distanciamento
entre os estudanentre os
estudanranta
que os estudantes
ranta que os estudantes
es, de acordo com
tes,as
deorientações
acordo comdos
as orientações
órgãos de saúde.
dos órgãos de saúde.
possam avaliar apossam
trajetória
avaliar a trajetória
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na sequência didática
na sequência
4didática 4 QUEM
CONTA
UM
QUEM
CONTO
CONTA
UM
CONTO
na sequência didática
na sequência
4didática
4eQUEM
destaCONTA
sequência
e
desta
didática
sequência
didática
UM
QUEM
CONTO
CONTA UM CONTO
5e desta
- EU Csequência
ONTO 5eO desta
-Cdidática
EOUNTCsequência
OO!NTO O Cdidática
ONTO!
Nesse
momento,
Nesse
forme
momento,
5 - EU CONTO 5O -CEOUNTCOO!NTO O COforme
NTO!
uma
e peçauma
para
roda
que
e peça para
que
Nesseroda
momento,
Nesse
forme
momento,
forme
eles
comentem
eles
com
comentem
os
cocom
os
couma roda e peçauma
pararoda
quee peça para que
legas
o
que
aprenderam,
legas
o
que
aprenderam,
eles comentem eles
comcomentem
os cocom os coo que ofoique
mais
ofácil
quee/ou
mais
fácil e/ou
legas
aprenderam,
legas
ofoique
aprenderam,
mais
difícil,
como
mais
foi
difícil,
escomo
eso que foi maisofácil
quee/ou
foi mais fácilfoie/ou
crever
um
livro,
crever
entre
um
oulivro,
entre
oumais difícil, como
maisfoidifícil,
es- como foi estras questões.
Tome
tras
questões.
nota
Tome
nota
crever
um livro,
crever
entre
um
ou-e livro,
entre
ou-e
parabenize
os
estudantes
parabenize
os
estudantes
tras questões. Tome
tras questões.
nota e Tome nota e
pelo
engajamento.
pelo
Digiengajamento.
Digiparabenize
os estudantes
parabenize
os estudantes
talize
os
desenhos
talize
para
os
desenhos
para
pelo engajamento.
pelo Digiengajamento. Digicompor
o
livro
e
compor
faça
a
reo
livro
e
faça
a
retalize os desenhos
talize para
os desenhos para
compor o livro ecompor
faça a reo livro e faça a reque ele possa ser
quecomparele possa ser compartilhado
tilhado
digitalmente
com
que
ele digitalmente
possa ser
que
comparelecom
possa ser comparatilhado
comunidade
a
escolar
comunidade
escolar
digitalmente
tilhadocom
digitalmente com
(alunos
e familiares).
(alunos
e familiares).
a comunidade
a escolar
comunidade
escolar
(alunos
(alunos
O
QUEe familiares).
APRENDEMOS
O
QUEe familiares).
APRENDEMOS
HOJE?QUE APRENDEMOS
HOJE?QUE APRENDEMOS
O
O
Professor/a,
retome
Professor/a,
com retome com
HOJE?
HOJE?

os
estudantesretome
que
os
estudantes
escreque escreProfessor/a,
Professor/a,
com retome
com
ver
um
livro
não
ver
é
um
tarefa
livro
não
tarefa
os estudantes que
os estudantes
escrequeé escresimples,
aindanão
mais
simples,
quanaindanão
mais
ver um livro
veréum
tarefa
livro
é quantarefa
do
decidimos
do
escrever
decidimos
a
escrever
simples, ainda mais
simples,
quanainda mais quan-a
partir
da voz e do
partir
olhar
dade
voz
olhar dea
do decidimos
do
escrever
decidimos
a e do
escrever
um
personagem-narrador.
um
personagem-narrador.
partir da voz e do
partir
olhar
dade
voz e do olhar de
Converse
com Converse
todos
os com todos os
um personagem-narrador.
um
personagem-narrador.
estudantes
sobre
estudantes
o que
sobretodos
o que
Converse com
Converse
todos
os com
os
aprenderam
e
aprenderam
em
que
e
em
estudantes sobre
estudantes
o
sobre o que
avançaram
aprenderamquanto
e avançaram
aprenderam
ema proque quanto
e ema proque
dução
de
texto
dução
e
elaborade
texto
e elaboraavançaram quanto
avançaram
a pro- quanto
a proção discursiva.
discursiva.
dução
de texto ção
dução
e elaborade texto e elaboração discursiva. ção discursiva.

Sugestões de Atividades
Sugestões- Ler
de Atividades
e Escrever -- 4º
Lerano
e Escrever - 4º ano
Sugestões de Atividades
Sugestões- Ler
de Atividades
e Escrever -- 4º
Lerano
e Escrever - 4º ano
Professor/a, paraProfessor/a,
auxiliar nopara
desenvolvimento
auxiliar no desenvolvimento
da SD, você poderá
da SD,
consultar
você poderá
a Sequência
consultar
Didática
a Sequência
– “Mudança
Didática – “Mudança
do
foco
narrativo,
do
tempo
foco
narrativo,
e
lugar”.
tempo
e
lugar”.
Professor/a, paraProfessor/a,
auxiliar nopara
desenvolvimento
auxiliar no desenvolvimento
da SD, você poderá
da SD,
consultar
você poderá
a Sequência
consultar
Didática
a Sequência
– “Mudança
Didática – “Mudança
do foco narrativo,
dotempo
foco narrativo,
e lugar”. tempo e lugar”.
Volume 2
Volume 2
Leitura2
Leitura2 Unidade 4
Unidade 4
Páginas 150 a 173;
Páginas
edição
1502020.
a 173; edição 2020.
Volume
Volume
Leitura
Leitura Unidade 4
Unidade 4
Páginas 150 a 173;
Páginas
edição
1502020.
a 173; edição 2020.

MATEMÁTICA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1
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Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

Esta sequência didática
Esta sequência
compõe didática
os materiais
compõe
de estudantes
os materiais
e professores
de estudantes
come orientações
professores para
com orientações
desenvolvimento
para desenvolvimento
das atidas atiidades e intervenções.
vidadesAeideia
intervenções.
é que o conjunto
A ideia édeque
atividades
o conjunto
ordenadas,
de atividades
estruturadas
ordenadas,
e articuladas,
estruturadas
a partir
e articuladas,
de habilidades
a partir de habilidades

s habilidades previstas
as habilidades
no Currículo
previstas
Paulista.
no Currículo Paulista.

s necessidades de
às necessidades
aprendizagemdedeaprendizagem
todos os estudantes.
de todos
Recomenda-se
os estudantes.que
Recomenda-se
a sequência seja
que adesenvolvida
sequência seja
emdesenvolvida
10 aulas. em 10 aulas.
-

-

racionária e decimal.
fracionária e decimal.

Aula

-

-

Propriedades das operações
Propriedades
paradas operações para
o desenvolvimentoode
desenvolvimento
diferentes
de diferentes
algoritmos, além de
algoritmos,
fazer estimativas
além dedofazer
resultado.
estimativas do resultado.
naturais
naturais

Aula

Aula 1

Aula 1

Aula 2

Aula 2

Problemas envolvendo
Problemas
diferentes
envolvendo diferentes

tégias diversas, como
tégias
cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.
e proporcionalidade.
e proporcionalidade.

-

Problemas envolvendo
Problemas
diferentes
envolvendo diferentes

medida.

-

de medida,-utilizando
de medida,
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.
mental e algoritmos.

medida.
-

Aula 4
diferentes áreas dodiferentes
conhecimento,
áreas edoproduzir
conhecimento,
texto com
e produzir
a síntesetexto
de sua
com
análise.
a síntese de sua análise.

Aula 4
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Figuras geométricas
Figuras
espaciais
geométricas
(pris- espaciais (prismear e comparar seus
mearatributos,
e comparar
estabelecendo
seus atributos,
relações
estabelecendo
entre as representações
relações entre as representações
características.

características.

arestas no caso dosarestas
prismas
noecaso
das pirâmides.
dos prismas e das pirâmides.

Figuras geométricas
Figuras
espaciais
geométricas
(pris- espaciais (prisarestas no caso dosarestas
prismas
noecaso
das pirâmides.
dos prismas e das pirâmides.
representações e características.
representações e características.
Problemas utilizando
Problemas
o sistema
utilizando o sistema
venda e formas de venda
pagamento,
e formas
utilizando
de pagamento,
termos como
utilizando
trocotermos
e desconto,
comoenfatitroco e desconto, enfatimonetário brasileiro
monetário brasileiro
zando o consumo ético,
zandoconsciente
o consumoe ético,
responsável.
consciente e responsável.
res do que uma unidade,
res do que
utilizando
uma unidade,
a reta numérica
utilizando
como
a reta
recurso.
numérica como recurso.Aula 8

-

Aula 8

fracionária e decimal.
fracionária e decimal.

decimal para escrever
decimal
valores
para
doescrever valores do
sistema monetáriosistema
brasileiro
monetário brasileiro

de instrumentos dedemedida
instrumentos
e de de medida
capacidades,
e de utilizando
capacidades,
unidadesutilizando
de medidas
unidades
padronizadas
de medidas
maispadronizadas
usuais, valori-mais usuais,
Aula 10valoriunidades de medida
unidades
convencionais
de medidazando
convencionais
e respeitando
zando
a cultura
e respeitando
local. a cultura local.
mais usuais
mais usuais

Aula 1 – As ferrovias
Aula 1 – As
noferrovias
Brasil no Brasil
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS NECESSÁRIO
MATERIAIS NECESSÁRIO
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

(EF04MA01B) (EF04MA01B)
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

ordens.

ordens.

qual a importância
qualdeles
a importância
para o município.
deles para o município.

Aula 10

Peça que leiam Peça
o texto
que
inicial
leiame oresolvam
texto inicial
as atividades.
e resolvam as atividades.

caderno do professor
caderno
professor
caderno
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eles elaboram eles
e se elaboram
come se comcentos e trinta ecentos
três. e trinta e três.
centos e vinte ecentos
oito. e vinte e oito.

-

Proponha, na Proponha,
Atividade na Atividade
dantes escrevem
dantes
convenescrevem convenaté cinco ordens,
atéou
cinco
seja,ordens, ou seja,
da ordem de grandeza
da ordem
atéde grandeza até
a dezena de milhar,
a dezena
ou de milhar, ou
se têm apoio no
se têm
quadro
apoio no quadro
numérico e senumérico
preveem e se preveem
necessários paranecessários
a escrita para a escrita

É proposto ditar
É proposto
inicial- ditar inicialquente e que quente
pode ser
e que pode ser
um apoio para aum
escrita
apoio
dopara a escrita do
mil e cinquenta
mile esete.
cinquenta e sete.
ridades possibilita
ridadesaospossibilita aos
estudantes elaborarem
estudantes elaborarem
numéricas e avançar
numéricas
em e avançar em
cialize as escritas
cialize
dos dois
as escritas dos dois
prosseguimentoprosseguimento
ao ditado
ao ditado
dade necessáriadade
de alganecessária de algarismos para a rismos
escrita para
de a escrita de
interessante, para
interessante,
que
para que

cadernododoprofessor
professor
4 caderno
4 caderno do professor
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os estudantes osos estudantes
escreos escrevam convencionalmente.
vam convencionalmente.
Assim, ao ditarAssim,
três mil,
ao ditar três mil,
trezentos e setenta
trezentos
e seis,e setenta e seis,
necessários paranecessários
a escrita para a escrita

mérico sugeridomérico
para essugerido para estambém é um interessantambém é um interessante apoio para a escrita
te apoio
conpara a escrita con-

meros.

meros.

-

-

mil e cinquentamil
e sete.
e cinquenta e sete.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

com a turma ascom
aprendia turma as aprendizagens do dia ezagens
promova
do dia e promova
procedimentos procedimentos
para compara comma quantidademadequantidade
algade algarismos, o que fazem
rismos,para
o que fazem para
rem quantidades
rem
dequantidades
algade alga-

Aula 2 – UmAula
passeio
2 – Um
passeio
(EF04MA03)
de São Paulodea São
Para-Paulo
a Para- (EF04MA03)
napiacaba napiacaba ritmos, além deritmos,
fazer estimativas
além de fazer
do resultado.
estimativas do resultado.
TEMPO

TEMPO

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

-

O objetivo dessaOatividade
objetivo dessa
é queatividade
os estudantes
é queresolvam
os estudantes
problemas
resolvam
do campo
problemas
aditi-do campo aditi

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
voDAeTURMA
elaborem procedimentos
vo e elaborem procedimentos
de cálculo mental.
de cálculo mental.

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com

caderno do professor 119

apacidade de cada
capacidade
um, bem
decomo
cada um,
de suas
bemvantagens
como de suas
e desvantagens.
vantagens e Comente
desvantagens.
que, no
Comente
decorrerque,
dasno
atividades
decorrer das atividades

Promova uma leitura
Promova
compartilhada
uma leiturado
compartilhada
texto e explore
do com
textooegrupo
explore
as com
informações
o grupo as
e asinformações
ilustrações.e as ilustrações.
-

-

-

-

-

-

-

-

éculo, e questione
século,
quantos
e questione
anos correspondem
quantos anosacorrespondem
2 séculos. a 2 séculos.

omo apoio o quadro
como apoio
de classes
o quadro
e ordens.
de classes e ordens.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

cadernododoprofessor
professor
6 caderno
6 caderno do professor
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Guararema.

9.429.
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Guararema.

29.429.

guas de Lindóia. Águas de Lindóia.

guas de São Pedro.Águas de São Pedro.

caderno
dodoprofessor
do professor
do professor
do professor
professor
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Aula
Aula
3 –3 A– capacidaAAula
capacidaAula
3 –3 A– capacidaA capacidade de
de de
passageiros
passageiros
de de
de de
em
passageiros
em
passageiros
emem
ônibus
ônibus
e trens
e trens
ônibus
ônibus
e trens
e trens
TEMPO
TEMPO

TEMPO
TEMPO

ORGANIZAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA DA TURMA
DA TURMA

Atividade
Atividade
emem
duplas,
Atividade
duplas,
Atividade
comcom
emem
duplas,
duplas,
comcom
os os
estudantes
estudantes
osdispostos
os
estudantes
dispostos
estudantes
dispostos
dispostos
comentários.
comentários.comentários.
comentários.
(EF04MA06B)
(EF04MA06B)
(EF04MA06B)
Resolver
(EF04MA06B)
Resolver
e e Resolver
Resolver
e atividade,
e os estudantes
Nesta
Nesta
atividade,
Nesta
os estudantes
Nesta
atividade,
atividade,
podem
podem
osresolver
estudantes
osresolver
estudantes
pelopodem
pelo
algoritmo:
podem
algoritmo:
resolver
resolver
5 x 46
pelo
5 x=46
pelo
algoritmo:
230
= algoritmo:
230
passageiros.
passageiros.
5 x 46
5 x=46
230
= 230
passageiros.
passageiros.
elaborar
elaborar
situações-problesituações-probleelaborar
elaborar
situações-problesituações-problema ma
envolvendo
envolvendo
ma
diferentes
ma
envolvendo
diferentes
envolvendo
diferentes
diferentes
- - - - porcionalidade,
porcionalidade,
porcionalidade,
utilizando
porcionalidade,
utilizando utilizando
utilizando
estratégias
estratégias
diversas,
diversas,
estratégias
estratégias
como
como
diversas,
diversas,
como
como
Em
1Em
vagão:
1 vagão:
30 x30
2+
Em
x 20
2 1+
Em
=
vagão:
20
80
1=
vagão:
passageiros.
80
30passageiros.
x30
2 +x 20
2 Em
+=20
880
Em
vagões:
=passageiros.
880vagões:
passageiros.
8 x 80
8 Em
x=80
640
8Em
=vagões:
640
passageiros.
8 vagões:
passageiros.
8 x 80
8 x=80
640
= 640
passageiros.
passageiros.
cálculo
cálculo
porpor
estimativa,
estimativa,
cálculo
cálculo
cálporcálpor
estimativa,
estimativa,
cál-cálculoculo
mental
mental
e algoritmos.
culo
e algoritmos.
culo
mental
mental
e algoritmos.
e algoritmos.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INE INE INTERVENÇÕES
TERVENÇÕESTERVENÇÕES
TERVENÇÕES

O objetivo
O objetivo
dessa
dessa
Oatividade
objetivo
Oatividade
objetivo
dessa
dessa
atividade
atividade
é que
é que
os estudantes
os estudantes
é que
é que
resolosresolestudantes
os estudantes
resolresolvamvam
problemas
problemas
vam
dovam
campo
do
problemas
campo
problemas
do campo
do campo
multiplicativo
multiplicativo
com
multiplicativo
com
multiplicativo
o signio signi- comcom
o signio signi- - de de
e elaborem
e elaborem
de
perguntas
de
eperguntas
elaborem
e elaborem
perguntas
perguntas
queque
possam
possam
serque
ser
resolvidas
que
resolvidas
possam
possam
ser ser
resolvidas
resolvidas
a partir
a partir
dasdas
informações
a informações
partir
a partir
dasdas
informações
informações
contidas
contidas
no texto
no texto
contidas
para
contidas
para
tornotortexto
no texto
parapara
tor-torná-las
ná-las
umum
problema
problema
ná-las
ná-las
e,um
em
e,um
problema
emproblema
e, em
e, em
seguida,
seguida,
resolvê-lo.
resolvê-lo.
seguida,
seguida,
resolvê-lo.
resolvê-lo.
Promova
Promova
umauma
leitura
Promova
leitura
Promova
comcomumauma
leitura
leitura
comcompartilhada
partilhada
do do
texto
partilhada
texto
partilhada
inicial
inicial
do do
texto
texto
inicial
inicial
- - queque
se se
houve
houve
que
a compreque
a se
comprese
houve
houve
a comprea comprecapacidade
capacidade
nesse
capacidade
nesse
capacidade
contexcontexnesse
nesse
contexcontexto. to.
Comente
Comente
com
to.
com
ato.
Comente
turma
aComente
turmacomcom
a turma
a turma
queque
a palavra
a palavra
que
“capacidaque
“capacidaa palavra
a palavra
“capacida“capacida-

- -

é usada
é usada
quando
quando
é nos
usada
é nos
usada
refequando
refequando
nosnos
refe-referimos
rimos
ao ao
interior
interior
rimos
rimos
de de
ao
umao
interior
uminterior
de de
umum
corpo
corpo
vazio,
vazio,
ou corpo
ou
seja,
corpo
seja,
estavazio,
estavazio,
ou ou
seja,seja,
estaestamosmos
falando
falando
de
mos
de
quantas
mos
falando
quantas
falando
de de
quantas
quantas
pessoas
pessoas
cabem
cabem
pessoas
dentro
pessoas
dentro
de
cabem
de
cabem
dentro
dentro
de de
- -

caderno do professor
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Proponha que Proponha
resolvam que resolvam
a Atividade 2, na
a Atividade
qual os 2, na qual os
estudantes devem
estudantes
com- devem complementar o texto
plementar
apre- o texto apresentado para que
sentado
se torne
para que se torne
um problema. um
Paraproblema.
isso,
Para isso,
dados fornecidos.
dados
A forfornecidos. A forinformações ouinformações
de uma ou de uma
pergunta que seja
pergunta
integra-que seja integrada ao texto paradaque
ao texto
seja para que seja
um problema eum
queproblema
tenha e que tenha
dade dos estudantes
dade dos
e àestudantes e à
matemáticas. Como
matemáticas.
essa Como essa
foi explorada em
foimomenexplorada em momentos anteriores, pode
tos anteriores,
aprepode aprevocê pode sugerir
vocêque
pode
ela sugerir que ela
seja realizada no
seja
coletivo.
realizada no coletivo.

102

102
114

198

198

200

200

114 210

210

410

410

-

no quadro as sugestões
no quadroe as sugestões e
incentive-os a incentive-os
comentar a comentar
ou alterar o texto
ouque
alterar
estáo texto que está
sendo construído.
sendo construído.

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

uma conversa com
uma os
conversa
escom os estudantes sobretudantes
a impor-sobre a importância de ouvir tância
os colegas
de ouvir os colegas
e as estratégiaseutilizadas
as estratégias utilizadas
por eles que podem
por eles
conque podem contribuir para o avanço
tribuir para
nas o avanço nas
aprendizagens. aprendizagens.
-

om 2 lugares cada
com uma
2 lugares
e 20 passageiros
cada uma e 20
quepassageiros
podem viajar
queem
podem
pé. Emviajar
1 poltrona,
em pé. Em 1 poltrona,
-

-

cadernododoprofessor
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Aula 4 – O transporte
Aula 4 – O transporte
de passageiros
de passageiros
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS NECESSÁRIOS
MATERIAIS NECESSÁRIOS

Quadro de giz. Quadro de giz.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade individual,
Atividade
comindividual, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
comentários. comentários.
(EF04MA27) (EF04MA27)
Analisar
Analisar
dados apresentados
dados em
apresentados em
tabelas simplestabelas
ou de dusimples ou de ducom base em informações
com base em informações
das diferentes das
áreas
diferentes
do
áreas do
conhecimento, conhecimento,
e produzir
e produzir
texto com a síntese
textodecom
suaa síntese de sua
análise.
análise.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

O objetivo da atividade
O objetivoé da atividade é
que os estudantes
que os
leiam
estudantes leiam
e interpretem dados
e interpretem
apre- dados apresentados em uma
sentados
tabelaem uma tabela
de dupla de entrada
de dupla
e re-de entrada e resolvam problemas
solvam
envolproblemas envol-

quadro de giz,quadro
promova
de giz, promova
a leitura do texto
a leitura
e peçado texto e peça
que os estudantes
que façam
os estudantes façam
a leitura das informações
a leitura das informações
registradas na tabela.
registradas na tabela.
Para garantir que
Para
houve
garantir
a que houve a
apresentados, você
apresentados,
pode
você pode
— Quais informações
— Quaisdi-informações dizem respeito zem
à viagem
respeito à viagem
realizada no período
realizadadano período da
a. 102
homens.a. 102 homens.
— Ao adicionar —osAovalores
adicionar
os valores
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b. 114 mulheres.
b. 114 mulheres.
. 410 passageiros.
c. 410 passageiros.
-

-

de passageiros em
de passageiros
cada períodoem
docada
dia. período do dia.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

das com os dados
dasexistentes
com os dados
na tabela
existentes
apresentada.
na tabela
Escreva
apresentada.
algumasEscreva
produções
algumas
na lousa
produções
e, em seguida,
na lousa peça
e, emque
seguida, peça que
a turma responda
a turma
e socialize
responda
as estratégias
e socializeutilizadas
as estratégias
pelosutilizadas
estudantes.
pelos estudantes.

126 caderno do professor

Aula 5 – Um passeio
Aula 5 –deUm
trem
passeio
até adecidade
trem de
atéJundiaí
a cidade de Jundiaí
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Quadro de giz. Quadro de giz.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

(EF04MA06B) (EF04MA06B)
ritmos.

-

ritmos.

(EF04MA07) (EF04MA07)
cálculo mental ecálculo
algoritmos.
mental e algoritmos.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

por divisões.

-

por divisões.

façam uma pesquisa
façam com
umaseus
pesquisa
familiares,
com seus
aos quais
familiares,
devem
aosperguntar
quais devem
se jáperguntar
realizaramseviagens
já realizaram
utilizando
viagens
comoutilizando como
meio de transporte
meioo de
trem
transporte
e, se sim,oque
tremlembranças
e, se sim, que
têm.lembranças têm.

para medir distâncias
para medir
entredistâncias
cidades, estados,
entre cidades,
países,estados,
pistas depaíses,
corrida,pistas
entredeoutros.
corrida,
Questione
entre outros.
a turma
Questione
sobre a arelaturma sobre a rela
Peça que respondam
Peça que
às questões
respondam
propostas
às questões
e socialize
propostas
as diferentes
e socialize
estratégias
as diferentes
utilizadas
estratégias
pelosutilizadas
estudantes.
pelos estudantes.

lousa com eles. lousa com eles.
Chocolate

Chocolate

Morango

Morango

MorangoChocolate
Morango Chocolate
Caramelo
Caramelo MorangoChocolate
CarameloMorango
Doce de leite

Chocolate

Chocolate

-

Doce de leite

Uva

Caramelo

Uva

MorangoChocolate
Caramelo
Morango Chocolate
Caramelo MorangoChocolate
Caramelo
Morango

Caramelo

caderno do professor
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13 dodoprofessor
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com mais facilidade.
com mais facilidade.

O QUE
HOJE?

sobre a importância
sobre adaimportância da
leitura do texto leitura
para idendo texto para iden-

x 80 = 400 passageiros
5 x 80 = 400 passageiros

0 Km

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

600 Km

ossíveis combinações:
Possíveis
4x3=
combinações:
12
4 x 3 = 12

Comente relações
Comente
entre multiplicações
relações entre emultiplicações
divisões que podem
e divisões
contribuir
que podem
para contribuir
a repara a re-

cadernododoprofessor
professor
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Aula 6 – AsAula
figuras
6 – As figuras
geométricas geométricas
e as
e as
construçõesconstruções
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

180 ÷ 9 = 20 morangos.
180 ÷ 9 = 20 morangos.

180 ÷ 10 = 18 embalagens.
Quadro de giz eQuadro
caixa com
de giz e caixa 180
com÷ 10 = 18 embalagens.
prismas com prismas
diferentescom diferentes
polígonos na polígonos
base (um na base (um
conjunto para conjunto
cada estu-para cada estudante, com o zelo
dante,
necescom o zelo neces-

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

A atividade pode
A atividade
ser re- pode ser realizada individualmente
alizada individualmente
deve ser garantido
deveoser
dis-garantido o distanciamento preconizado
tanciamento preconizado

(EF04MA17A) (EF04MA17A)
Associar
Associar
prismas e pirâmides
prismas ae pirâmides a
lisar, nomear elisar,
comparar
nomear e comparar
seus atributos,seus
estabeleatributos, estabelecendo relaçõescendo
entre relações
as
entregulo.
as
representações representações
planas e
planas e

gulo.

-

regularidades nas
regularidades
contanas contagens de faces, gens
vértices
de efaces, vértices e
arestas no casoarestas
dos prisno caso dos prismas e das pirâmides.
mas e das pirâmides.
(EF04MA17B) (EF04MA17B)
as regularidadesasnas
regularidades
connas contagens de faces,
tagens
vértices
de faces, vértices
e arestas no caso
e arestas
dos pris-no caso dos prismas.
mas.
mas e das pirâmides.
mas e das pirâmides.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

-

O objetivo dessaOatividade
objetivo dessa
ras atividade
espaciais. Para
rasiniciar
espaciais.
a atividade,
Para iniciar
desenhe
a atividade,
na lousa
desenhe
algunsna
polígonos,
lousa alguns
comopolígonos,
quacomo qua
é que os estudantes
é queidenos estudantes
iden- drado,
drado, retângulo,
triângulo
retângulo,
e pentágono.
triânguloPergunte
e pentágono.
se a turma
Pergunte
sabeseo anome
turmadessas
sabe o nome dessa
nas quantidadesnas
dequantidades
faces,
de faces,
vértices e arestas
vértices
de prise arestas de pris-

caderno do professor
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prisma de baseprisma
triangular
de base triangular
e três retângulos
e três
formam
retângulos formam
a superfície lateral.
a superfície lateral.
se há correspondência
se há correspondência
entre os moldesentre
e os os
prismoldes e os prismas.
mas.
Explore com oExplore
grupo os
com o grupo os
elementos de um
elementos
prisma, de um prisma,
como faces, arestas
comoe faces,
vér- arestas e vértices. É importante
tices.
comenÉ importante comentar que as basestardos
queprisas bases dos prisPeça que leiam Peça
o enunciaque leiam o enunciado da atividadedoe da
preenatividade e preencham os dados do
cham
quadro.
os dados do quadro.
Reproduza o quadro
Reproduza
no o quadro no
quadro de giz quadro
e socialize
de giz e socialize
as respostas. as respostas.
os dados e questione
os dadossee questione se
observam as regularidaobservam as regularidades dos elementos
des dos
doselementos dos
prismas (faces, prismas
vértices (faces,
e
vértices e
polígonos das bases.
polígonos das bases.
Eles podem Eles
comentar
podem comentar
3

35

65

96

9

supera em duas
supera
unidaem duas unida-

4

46

86

12
8

12

polígono da base.
polígono
Outrada base. Outra
regularidade diz
regularidade
respeito diz respeito

5

57

107

15
10

15

6

68

128

18
12

18

ro de vértices éro igual
de vértices
ao
é igual ao
dos do polígonodos
dado
base.
polígono da base.

do polígono da do
base.
polígono da base.
Exploradas as regularidaExploradas as regularidades, proponhades,
a leitura
proponha a leitura
ados, os vértices
lados,
e osos
ângulos.
vérticesVocê
e ostambém
ângulos.pode
Você propor
também
o desenho
pode propor
de algumas
o desenho de algumas

devem ser formados
devem
por
sersegmentos
formados por
de retas
segmentos
consecutivos.
de retas consecutivos.

faces, vértices efaces,
arestas
vértices
de e arestas de
um decágono. Peça
um decágono.
que a
Peça que a
é possível
grupo
imagise é possível imagialelogramos (nessa
ralelogramos
fase de estudos,
(nessa fase
exploramos
de estudos,
os prismas
exploramos
retososcujas
prismas
facesretos
late-cujasgrupo
facesse
latenar um prisma cujas
nar um
bases
prisma cujas bases

do professor
dodoprofessor
do professor
do professor
caderno
professor
16caderno
16caderno
16caderno
16caderno
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- -

- -

polígono
polígono
com
com
quantos
polígono
quantos
polígono
la-com
la-com
quantos
quantos
la- lapolígono
polígono
com
com
polígono
dezpolígono
dez
lados.
lados.
com
com
dezdez
lados.
lados.
A partir
A partirdasdasobservações
Aobservações
partir
A partirdasdasobservações
observações
O número
O número
de faces
de faces
supera
O número
supera
O número
em em
duas
de faces
duas
deunidades
faces
unidades
supera
supera
oem
número
oem
duas
número
duas
unidades
de lados
unidades
de lados
do
o número
polígono
do
o número
polígono
dedalados
debase.
dalados
base.
do polígono
do polígono
da base.
da base.
e eda daanálise
análisedos
e dos
edadados
daanálise
dados
análisedosdosdados
dados
registrados
registradosnoregistrados
noregistrados
quadro,
quadro, nonoquadro,
quadro,
podem
podemconcluir
concluir
podem
que
podem
queum
concluir
um
concluirquequeumum
prisma
prisma
dede
base
base
prisma
decagonal
prisma
decagonal
dede
base
base
decagonal
decagonal

O O QUE
QUE APRENDEMOS
APRENDEMOS
O O QUE
QUE APRENDEMOS
APRENDEMOS
HOJE?
HOJE?
HOJE?
HOJE?

- - va va
uma
uma
conversa
conversa
va va
com
uma
com
uma
os
conversa
os
conversa
com
com
os os
estudantes
estudantes
sobre
sobre
estudantes
as
estudantes
as
reguregusobre
sobre
as as
reguregularidades
laridadesqueque
laridades
foram
laridades
foramob-obquequeforam
foramob-ob-

entre
entre
os os
elementos
elementos
entre
entre
deosde
um
os
elementos
um
elementos
dede
umum
prisma.
prisma.
prisma.
prisma.

Dodecágono
Dodecágono

Dodecágono
Dodecágono
10 10

12
10 12
10

20
12 20
12

30
2030
20

30 30
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(EF04MA25) Resolver
(EF04MA25)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborar
queproblemas que
envolvam situações
envolvam
de situações de
compra e vendacompra
e formas
e venda e formas
de pagamento,de
utilizando
pagamento, utilizando
termos como troco
termos
e descomo troco e desconto, enfatizando
conto,
o conenfatizando o consumo ético, consciente
sumo ético,
e consciente e
responsável. responsável.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

rados problemas
rados
utilizanproblemas utilizando o sistema do
monetário
o sistema monetário
brasileiro.
brasileiro.
compartilhada compartilhada
do texto
do texto
inicial da aula einicial
questione
da aula e questione
se conhecem um
se lugar
conhecem
na um lugar na
cidade em que cidade
há o planem que há o plantio de verduras tio
e legumes
de verduras e legumes
ou se, em casa,ouháse,
o culem casa, há o cultivo de algumativoverdura.
de alguma verdura.
Promova uma Promova
conversa uma conversa
sobre a importância
sobre adoimportância do
consumo ético, consumo
conscienteético, consciente
e responsável, eenfatizanresponsável, enfatizando que é preciso
do ter
quezelo
é preciso ter zelo
na compra de na
alimentos
compra de alimentos
perdícios.
perdícios.
Proponha que Proponha
resolvam que resolvam
a atividade, circule
a atividade,
pela circule pela
sala para observar
sala as
para
es-observar as estratégias utilizadas
tratégias
e se-utilizadas e selecione as que lecione
devem ser
as que devem ser

Aula 7 – Um passeio
Aula 7 –deUm
trem
passeio
até Mogi
de trem
das até
Cruzes
Mogi das Cruzes

EMPO

MATERIAIS

TEMPO

MATERIAIS

Quadro de giz. Quadro de giz.

timar o valor gasto,
timar arreo valor gasto, arredondando os valores,
dondando
por os valores, por
exemplo, para exemplo,
R$ 20,00para R$ 20,00
R$ 24,00 R$ 20,00
R$ 24,00
e R$R$ 20,00 e R$

mente com o grupo
menteque,
com o grupo que,
A atividade podeA ser
atividade
realizada
pode
individualmente
ser realizada individualmente
ou em duplas e,ou
nesse
em duplas
caso, deve
e, nesse
ser caso, deve ser
buscamos o valor
buscamos
exato, o valor exato,

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

18caderno do professor
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mas um valor mas
aproximaum valor aproximado,
e
que
há
do,
diferentes
e
que
há
diferentes
mas um valor mas
aproximaum valor aproximamaneiras
maneiras
ar-para
ardo,
e quepara
há realizar
do,
diferentes
e que
há realizar
diferentes
maneiras para realizar
maneirasar-para realizar ardiferentes possibilidades
diferentes possibilidades
de
arredondamentos
de
arredondamentos
e as possibilidades
e as
diferentes possibilidades
diferentes
estratégias
para
estratégias
os
cálcupara
os
cálcude arredondamentos
de arredondamentos
e as
e as
los.
los.
estratégias
paraestratégias
os cálcu- para os cálculos.
los.
valor exato, quevalor
podeexato,
ser que pode ser
obtido
por algoritmo
conpor
valor exato,
queobtido
valor
podeexato,
ser algoritmo
que podeconser
obtido por algoritmo
obtidoconpor algoritmo conpor estratégiaspor
pessoais.
estratégias pessoais.
Podem
ser adicionados
Podem
ser
os adicionados
os
por
estratégias
por
pessoais.
estratégias
pessoais.
Podem ser adicionados
Podem ser
os adicionados os
obtendo 88 reais,
obtendo
e adi-88 reais, e adiobtendo 88 reais,
obtendo
e adi-88 reais, e adi-

valores obtidos,valores
chegando
obtidos, chegando
valores obtidos,valores
chegando
obtidos, chegando
Peça que resolvam
Peçaoque
itemresolvam o item
C.
Você
propor
C.
Você
aitem
leipode
proporo aitem
leiPeça
quepode
resolvam
Peça
oque
resolvam
1/2
tura
do
texto,
perguntantura
do
texto,
perguntanC. Você pode propor
C. Você
a leipode propor a leido odoque
entendem
do
por
entendem
por
1/2
tura
texto,
perguntanturaodoque
texto,
perguntando o que entendem
do o que
por entendem por
os comentáriosose ocomentários
resule o resultado.
tado.
os comentáriosose ocomentários
resule o resulPara
o troco,
determinar o troco,
tado. determinarPara
tado.
Para determinarPara
o troco,
determinar o troco,
possível que haja
possível
a sugesque haja a sugespossível que haja
possível
a sugesque haja a suges-

1/2
1/2

1/4

1/4

1/4

1/4

Rosas
1/10
Rosas

Rosas
1/10
Rosas

1/10

1/10

nem o valor quenem
deve
o valor
ser- que deve sernem o valor quenem
deve
o valor
ser que deve ser
para obter R$para
100,00.
obter R$ 100,00.
Você
pode
o reproduzir
para pode
obter reproduzir
R$Você
para
100,00.
obter
R$ 100,00.o
esquema
apresentado
esquema
apresentadoo
Você pode reproduzir
Você pode
o reproduzir
abaixo
no
quadro
abaixo
de
giz
no
e
quadro
de giz e
esquema
apresentado
esquema
apresentado
solicitar
que
indiquem
solicitar
os
que
indiquem
abaixo no quadro
abaixo
de giz
noequadro de gizose
O QUE
APRENDEMOS
APRENDEMOS HOJE?
valores
a
serem
valores
acrescidos
serem
acrescidos
solicitar que indiquem
solicitaraos
que
indiquem
os O QUEHOJE?
O QUE
APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
valores a seremvalores
acrescidos
a serem
acrescidos
de pagamento,de
utilizando
pagamento,
termos
utilizando
como troco
termos
e desconto.
como troco
Você
e desconto.
pode propor
Vocêoutras
pode propor outra
- propor outra
troco.
troco.
de pagamento,de
utilizando
pagamento,
termos
utilizando
como troco
termos
e desconto.
como troco
Você
e desconto.
pode propor
Vocêoutras
pode
tar
as
orquídeas,
tar
e
as
cada
orquídeas,
vaso
custou
e
cada
R$
vaso
10,00.
custou
Quanto
R$
eles
10,00.
gastaram
Quanto
com
eles
a
gastaram
compra
- com a compra
troco.
troco.
tar as orquídeas,tare as
cada
orquídeas,
vaso custou
e cada
R$ vaso
10,00.
custou
Quanto
R$ eles
10,00.
gastaram
Quantocom
elesagastaram
compra- com a compra
estudantes. estudantes.
estudantes. estudantes.
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Aula 8 – A plantação
Aula 8 – de
A plantação
flores no de
sítio
flores
do Senhor
no sítio
Jorge
do Senhor Jorge

EMPO

TEMPO

MATERIAIS NECESSÁRIOS
MATERIAIS NECESSÁRIOS

Quadro de giz. Quadro de giz.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

mentários.

mentários.

-

-

EF04MA09A) (EF04MA09A)
racionária e decimal
fracionária
comoeunidades
decimal como
de medida
unidades
menores
de medida
do quemenores
uma unidade,
do queutilizando
uma unidade,
a retautilizando
numéricaacomo
reta numérica como
ecurso.
recurso.

EF04MA09B) (EF04MA09B)

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

rações unitáriasfrações
mais usuais.
unitárias mais usuais.

Faça marcaçõesFaça
nos desenhos
marcaçõespara
nos mostrar
desenhos
que
para
nomostrar
primeiroque
grupo
no primeiro
o todo foigrupo
dividido
o todo
emfoi
2 partes
dividido
e pegamos
em 2 partes
1 e pegamos 1

pondentes.

pondentes.

-

-

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

Proponha que realizem
Proponhauma
quepesquisa
realizemeuma
tragam
pesquisa
para aesala
tragam
de aula
parauma
a sala
receita
de aula
emuma
que encontrem
receita em que
escritas
encontrem
fracio- escritas fracionárias.
nárias.

cadernododoprofessor
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belecendo relações
belecendo
entre relações entre

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

O objetivo dessaOatividade
objetivo dessa atividade
é que os estudantes
é que estaos estudantes estabeleçam relações
beleçam
entre orelações entre o
sistema monetário
sistema
brasimonetário brasiforma fracionária
forma
e decifracionária e decimal.
mal.
Para iniciar a Para
atividade,
iniciar a atividade,
racionais na representaracionais na representa-

1,00, 1 moeda deR$R$1,00,
0,501emoeda
1 moeda
de de
R$R$
0,50
0,25.
e 1 moeda de R$ 0,25.

dem, ainda, pensar
Podem,
em utilizar
ainda,16
pensar
moedas
emde
utilizar
R$ 0,50
16 moedas
e 3 moedas
de R$
de 0,50
R$ 0,25.
e 3 moedas de R$ 0,25.

-

-

-

— O que eles têm
— Oem
queco-eles têm em co-

o necessárias 10 moedas
São necessárias
de R$ 0,10
10 moedas
para formar
de R$
R$0,10
1,00.para formar R$ 1,00.

tante observar se
tante
os estuobservar se os estudantes compreendem
dantesque
compreendem que
nais na forma decimal
nais na ou
forma decimal ou
quando temos quando
a parte intemos a parte inparte decimal (depois
parte decimal
da
(depois da
que o R$ representa
que oreais.
R$ representa reais.
Você pode propor
Você pode
que propor que
-

Aula 9 – Centavos
Aula 9de– real
Centavos de real

EMPO

-

TEMPO

los tem R$ 2,80,losqual
temdos
R$ 2,80, qual dos

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

EF04MA10A) (EF04MA10A)
-

— Como podemos
— Como
fazerpodemos fazer
-

cadernododoprofessor
professor
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Comente com Comente
a turma com a turma
que, para compararmos
que, para compararmos
ma decimal, precisamos
ma decimal, precisamos
olhar primeiro para
olharaprimeiro
parpara a partiver a maior parte
tiverinteira
a maior parte inteira
inteiras forem iguais,
inteirasdeforem iguais, devemos olhar para
vemos
a parte
olhar para a parte
paramos os décimos,
paramos oos décimos, o
será o maior e, caso
será osejam
maior e, caso sejam
iguais, comparamos
iguais, os
comparamos os
centésimos. centésimos.
-

peça que leiampeça
as atividaque leiam as atividades e respondam
desàsequesrespondam às questões propostas. tões propostas.
tem várias possibilidades.
tem várias possibilidades.
Peça que eles encontrem
Peça que eles encontrem
socialize com asocialize
turma ascom a turma as
diferentes maneiras
diferentes
de maneiras de
mero de moedas,
meroquais
de moedas, quais
precisaríamos para
precisaríamos
formar para formar
-

-

necessárias 8 moedas
necessárias
de 8 moedas de
Para a moeda
10 acentavos,
moeda de
precisamos
10 centavos,
de 10
precisamos
delas paradeformar
10 delas
R$ 1,00.
para formar
A moeda
R$ 1,00. A moeda
R$ 1,00, 2 moedas
R$ 1,00,
de R$2 moedas
de R$ dePara
de 10 centavos de
representa
10 centavos
a décima
representa
parte adedécima
R$ 1,00
parte
e também
de R$ 1,00
podeeser
também
represenpode ser represen

caderno do professor
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completar R$ 1,00.
completar
Pode- R$ 1,00. Podemos representarmos
1 centarepresentar 1 centa0,01.
0,01.
Comente com a Comente
turma quecom a turma que
o desenho irá representar
o desenho irá representar
a moeda de R$
a moeda
0,01, ede R$ 0,01, e
guns valores noguns
desenho
valores no desenho
para, em seguida,
para,repreem seguida, representá-los na forma
sentá-los
de fra-na forma de fraPeça que respondam
Peça queà respondam à
atividade e, sematividade
seguida,e, sem seguida,
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

aula, recupere aula,
com recupere
sua
com sua
turma o que aprendemos
turma o que aprendemos
hoje. Você podehoje.
represenVocê pode representar algumas moedas
tar algumas
na moedas na
lousa e questionar
lousaa eturquestionar a tur— Quantas moedas
— Quantas
de R$ moedas de R$
-

representa qualrepresenta
parte do qual parte do
— Como podemos
— Como
repre-podemos repre-

-

-

Peça que respondam
Peça que
às questões
respondam
e socialize
às questões
as repostas
e socialize
dos as
estudantes.
repostas dos estudantes.

Comente com eles
Comente
sobre acom
moeda
eles de
sobre
1 centavo,
a moeda
diga
de 1que
centavo,
um centavo
diga que
de real
um centavo
corres- de real corres-

cadernododoprofessor
professor
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Aula 10 – As plantações do Senhor Jorge
TEMPO

MATERIAIS

Quadro de giz e réguas.

ORGANIZAÇÃO DA TURMA

A atividade pode ser realizada em duplas, com os
estudantes dispostos em
ções e comentários.
(EF04MA20)
estimar comprimentos
massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais
usuais, valorizando e respeitando a cultura local.
DESENVOLVIMENTO E INTERVENÇÕES

O objetivo dessa atividade é que os estudantes
estimem e meçam comprimentos dos lados de
retângulos, explorando o
grupo e pergunte se, sem
realizar medições, têm
dos contornos das três
comprimento. É possível
certeza, é necessário veri-

Explore com o grupo que
a medida do contorno é o dradinhos, o tamanho real será de 20 m.
pois, solicite que realizem
as medições. Explique a
corresponde a 10 metros
no tamanho real. Assim,
se um lado medir 2 qua-
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cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.
-

12.1
24.2

utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental
e algoritmos.

das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de
sua análise.
11.1 e 11.2

e arestas no caso dos prismas e das pirâmides.
compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e
desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável.

de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como
recurso.
fracionária e decimal.

e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais,
valorizando e respeitando a cultura local.

8.2

O QUE APRENDEMOS HOJE?

— A nossa sala de aula será reformada e precisamos ajudar a calcular quantos metros
— A nossa lousa também receberá uma moldura nova. Como podemos descobrir a

140 caderno do professor
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2

142 caderno do professor
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Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

Esta sequência didática
Esta sequência
foi elaborada
didática
a partir
foi elaborada
de habilidades
a partiressenciais
de habilidades
e tem essenciais
como proposta
e temo como
desenvolvimento
proposta o desenvolvimento
de um
de um
rabalho focado em
trabalho
recuperar
focado
as aprendizagens
em recuperar asem
aprendizagens
relação ao retorno
em relação
das aulas
ao retorno
presenciais,
das aulas
bempresenciais,
como em atender
bem como
às habiem atender às habiidades previstas lidades
no Currículo
previstas
Paulista.
no Currículo Paulista.
As sequências didáticas
As sequências
trazem recomendações
didáticas trazeme/ou
recomendações
associações e/ou
com sequências
associações ecom
atividades
sequências
do EMAI,
e atividades
de modo
doaEMAI,
aten- de modo a atender às necessidades
der de
às necessidades
aprendizagemdedeaprendizagem
todos os estudantes.
de todos os estudantes.

odas as unidadestodas
temáticas
as unidades
que compõem
temáticaso ensino
que compõem
da Matemática,
o ensinocomo
da Matemática,
os números,
como
cujasosatividades
números,sugeridas
cujas atividades
propõem
sugeridas propõem
os estudantes aaos
resolução
estudantes
de problemas
a resoluçãopara
de oproblemas
desenvolvimento
para o desenvolvimento
de diferentes estratégias
de diferentes
de cálculo.
estratégias
Em geometria
de cálculo.asEm geometria as
tividades serão sobre
atividades
ângulos
serão
retos;
sobre
serão
ângulos
propostas
retos;atividades
serão propostas
que envolvem
atividadesmedidas
que envolvem
de comprimento,
medidas de
capacidade
comprimento,
e de capacidade e de
empo.
tempo.
Nestas sequências,
Nestas
diferentes
sequências,
situações-problema
diferentes situações-problema
serão oferecidas serão
para que
oferecidas
os estudantes
para queresolvam,
os estudantes
discutam
resolvam,
e am- discutam e amAs atividades apresentadas
As atividades
nesta
apresentadas
sequência consideram
nesta sequência
as seguintes
consideram
habilidades
as seguintes
do Currículo
habilidades
Paulista:
do Currículo Paulista:

OBJETOS DE CONHECIMENTO
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

HABILIDADES

Aula

Aula

Propriedades das operações
Propriedades
paradas operações para
(EF04MA03) Resolver
(EF04MA03)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
com números
problemas
naturais
comenvolvendo
números naturais envolvendo
o desenvolvimentoode
desenvolvimento
diferentes
de diferentes
Aulas 1
adição e subtração,adição
utilizando
e subtração,
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo,
diversas,
cálculo
como
mental
cálculo,
e cálculo mental e
estratégias de cálculo
estratégias
com números
de cálculo com números
e 10
algoritmos, além de
algoritmos,
fazer estimativas
além dedofazer
resultado.
estimativas do resultado.
naturais
naturais

Problemas envolvendo
Problemas
diferentes
envolvendo
(EF04MA06B)
diferentes Resolver
(EF04MA06B)
e elaborarResolver
situações-problema
e elaborar situações-problema
envolvendo diferentes
envolvendo diferentes
- Aulas 2, 3
divisão: combinatória
divisão:
e proporciocombinatóriatégias
e proporciodiversas, como
tégias
cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.
e7
nalidade.
nalidade.

-

Aulas 1
e 10

Aulas 2, 3
e7

Problemas envolvendo
Problemas
diferentes
envolvendo diferentes
(EF04MA07) Resolver
(EF04MA07)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
de divisão
problemas
cujo divisor
de divisão
tenha no
cujo divisor tenha no
divisão: adição de parcelas
divisão: adição
iguais,de parcelas iguais,
Aulas 2
de medida, utilizando
de medida,
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
e 3cálculo
cionalidade, repartição
cionalidade,
equitativa
repartição
e mental
equitativa
e algoritmos.
e mental e algoritmos.
medida.
medida.

Aulas 2
e3

(EF04MA14) Reconhecer
(EF04MA14)
e mostrar,
Reconhecer
por meioe de
mostrar,
exemplos,
por meio
que aderelação
exemplos,
de igualque a relação de igualPropriedades da igualdade
Propriedades da igualdade
dade existente entre
dade
doisexistente
termos permanece
entre dois termos
quandopermanece
se adicionaquando
ou se subtrai
se adiciona ouAula
se subtrai
8
um mesmo númeroum
a cada
mesmo
umnúmero
desses termos.
a cada um desses termos.

Aula 8

Ângulos retos e nãoÂngulos
retos: uso
retos
dee não retos: uso de
dobraduras, esquadros
dobraduras,
e softwares
esquadros
usoede
softwares
dobraduras,uso
esquadros
de dobraduras,
ou softwares
esquadros
de geometria.
ou softwares de geometria.

Aula 4

Aula 4

144 caderno do professor

Medidas de comprimento,
Medidasmassa
de comprimento,
e
massa e
capacidade: estimativas,
capacidade:
utilização
estimativas,
(EF04MA20)
utilizaçãoMedir(EF04MA20)
e estimar comprimentos
Medir e estimar
(incluindo
comprimentos
perímetros),
(incluindo
massas
perímetros),
e
massas e
de instrumentos dedemedida
instrumentos
e de de medida
capacidades,
e de utilizando
capacidades,
unidadesutilizando
de medidas
unidades
padronizadas
de medidas
maispadronizadas
usuais, valori-mais usuais,
Aula 6valoriunidades de medida
unidades
convencionais
de medidazando
convencionais
e respeitando
zando
a cultura
e respeitando
local. a cultura local.
mais usuais
mais usuais

Aula 6

Medidas de tempo:Medidas
leitura de
dehoras
tempo: leitura de horas
(EF04MA22) Ler e registrar
(EF04MA22)
medidas
Ler eeregistrar
intervalos
medidas
de tempo
e intervalos
em horas,
deminutos
tempo em
e horas, minutos e
em relógios digitaisem
e analógicos,
relógios digitais e analógicos,
segundos em situações
segundos
relacionadas
em situações
ao seurelacionadas
cotidiano, como
ao seu
informar
cotidiano,
os horários
como informar
Aula
os horários
7
duração de eventosduração
e relações
de eventos
entre e relações entre
de início e términode
deinício
realização
e término
de uma
de tarefa
realização
e suadeduração.
uma tarefa e sua duração.
unidades de medida
unidades
de tempo
de medida de tempo

Aula 7

Análise de chancesAnálise
de eventos
de chances de eventos
maior chance de ocorrência,
maior chance
reconhecendo
de ocorrência,
características
reconhecendo
de resultados
características
maisde resultados
Aulamais
5
aleatórios
aleatórios
prováveis, sem utilizar
prováveis,
frações.sem utilizar frações.

Aula 5

Leitura, interpretação
Leitura,
e representainterpretação e representação de dados em tabelas
ção dede
dados
dupla
em tabelas
de duplaAnalisar
(EF04MA27)
(EF04MA27)
dados apresentados
Analisar dados
em tabelas
apresentados
simplesem
outabelas
de dupla
simples ou de dupla
Aula 9
diferentes áreas dodiferentes
conhecimento,
áreas edoproduzir
conhecimento,
texto com
e produzir
a síntesetexto
de sua
com
análise.
a síntese de sua análise.

Aula 9
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Aula 1 – O número
Aula 1 de
– O número de
visitantes novisitantes
parque no parque
de diversões de diversões
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA03) Resolver
(EF04MA03)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborar
comproblemas com
números naturais
números
envol-naturais envolvendo adição e vendo
subtração,
adição e subtração,
utilizando estratégias
utilizando
di- estratégias diversas, como cálculo,
versas, cálcomo cálculo, cálculo mental e algoritmos,
culo mental e algoritmos,
além de fazer estimativas
além de fazer estimativas
do resultado. do resultado.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES
600 + 50 + 5
700 + 20 + 9
1300 + 70 + 14

1

600 + 50 + 5
655
+729
700 + 20 + 9
1384
1300 + 70 + 14

1370 + 14

1370 + 14

1384

1384

1

655
+729
1384

Esta atividade Esta
tem oatividade
obtem o objetivo de os estudantes
jetivo de os estudantes
resolverem problemas
resolverem
do problemas do
campo aditivo. campo aditivo.
Inicie com umaInicie
conversa
com uma conversa
sobre o parquesobre
de divero parque de diversões e peça que
sõescomene peça que comentem quem já foitem
a um
quem
par- já foi a um parque, de quais brinquedos
que, de quais brinquedos
gostam, que tipo
gostam,
de parque tipo de parques já visitaram
ques (além
já visitaram (além
dos parques dedos
brinqueparques de brinquedos, temos osdos,
parques
temos os parques
aquáticos). Você
aquáticos).
pode Você pode
propor uma leitura
proporcomuma leitura compartilhada do texto,
partilhada
explo- do texto, explorando as informações
rando as
preinformações presentes na atividade
sentes que
na atividade que
serão importantes
serãopara
importantes
a
para a
respectiva resolução.
respectiva resolução.
Solicite que respondam
Solicite que respondam
às questões. Durante
às questões.
a
Durante a
resolução dos problemas,
resolução dos problemas,
caminhe pela caminhe
sala. Ob-pela sala. Observe como os estudantes
serve como os estudantes
resolvem cadaresolvem
situação cada situação
proposta e, naproposta
socializa-e, na socialização, garanta a ção,
apresentagaranta a apresenta-
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ção de diferentes
ção de
estradiferentes estratégias. A lousa tégias.
é um bom
A lousa é um bom
recurso para socializar
recurso para
as socializar as
diferentes estratégias
diferentes
dos estratégias dos
estudantes, inclusive
estudantes,
as inclusive as
equivocadas, para
equivocadas,
que a para que a 500 140
500
140
+ 600 + 50 + 10
-10001650
+ 600 + 50 + 10
turma percebaturma
o erroperceba
e
o erro-1000
e
1000 + 300 + 80 + 41000-1384
+ 300 + 80 + 4
+ 200 + 60 + 6
faça os apontamentos.
faça os apontamentos.
Ou
Ou0 + 200 + 60 + 6 00266
ainda, alguns estudantes
ainda, alguns estudantes 266
266
podem ir à lousa
podem
e expliir à lousa e explicar como pensaram,
car como
e a pensaram, e a
turma valida ou
turma
não, valida
fa- ou não, fazendo os apontamentos
zendo os apontamentos
necessários. Dessa
necessários.
forma, Dessa forma,
haverá interaçãohaverá
entreinteração
os
entre os
estudantes. Façaestudantes.
a media- Faça a mediação e as intervenções
ção e asne-intervenções necessárias.
cessárias.
5 14

O QUE
HOJE?

1000 + 500 + 120 + 9 1000 4+1 500 + 120 + 9
15129
80 + 4 1000 + 300 + 80 + 4
-1384
40 + 5
0 0145
+ 100 + 40 + 5

1000 + 300 +
APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
0 + 100 +
HOJE?

re com a turmareo com
que afoiturma o que foi
aprendido. Retome
aprendido.
algu- Retome algumas situações-problema
mas situações-problema
envolvendo a adição
envolvendo
e a a adição e a
subtração comsubtração
números com números
naturais, peça que
naturais,
os estupeça que os estudantes as resolvam
dantes
na louas resolvam na lousa e comente asaestratégia
e comente a estratégia
utilizada, propondo
utilizada,
umapropondo uma
socialização à turma.
socialização à turma.

145

5 14

1650
-1384
0266

4 1

15129
-1384
0145

145

Aulas 2 e 3 – Vamos
Aulas 2aoe 3 – Vamos ao
parque de diversões?
parque de diversões?
TEMPO

Duas aulas.

TEMPO

Duas aulas.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.

(EF04MA06B) (EF04MA06B)
Resolver e (EF04MA07)
Resolver e Resolver
(EF04MA07)
e elaborar
Resolver
problemas
e elaborar
de divisão
problemas
cujo divisor
de divisão
tenha
cujo
nodivisor
máximo
tenha no máximo
elaborar situações-probleelaborar situações-problema envolvendoma
diferentes
envolvendo
diferentes
utilizando
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como diversas,
cálculo por
como
estimativa,
cálculo por
cálculo
estimativa,
mental cálculo
e algo- mental e algo
- ritmos.
- ritmos.
ção: combinatória
ção: ecombinatória
proe proE INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
porcionalidade,porcionalidade,
utilizando DESENVOLVIMENTO
utilizando DESENVOLVIMENTO
Nesta
aula,
o
objetivo
Nesta
aula,
é queoos
objetivo
estudantes
é queresolvam
os estudantes
problemas
resolvam
de multiplicação
problemas decom
multiplicação com
estratégias diversas,
estratégias
como diversas, como
cálculo por estimativa,
cálculo cálpor estimativa, cálsolvam
uma
atividade
solvam
e
uma
aguardem
atividade
a
socialização
e
aguardem
para
a
socialização
resolver
a
atividade
para
resolver
seguinte.
a
atividade
seguinte
culo mental e algoritmos.
culo mental e algoritmos.
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nalmente, fazendo
nalmente,
uma fazendo uma
relação com a multiplicarelação com a multiplicação. Solicite que
ção.
osSolicite
estu- que os estudantes leiam adantes
atividade
leiam a atividade
e respondam àse questões
respondam às questões
-

-

eles compreenderam
eles compreenderam
as
as
informações contidas
informações
na contidas na
situação. Casosituação.
apresen- Caso apresenpode anotar napode
lousaanotar
as na lousa as
informações e, informações
com a tur- e, com a tur-

dois e três ingressos
dois e(tanto
três ingressos (tanto
dos brinquedosdoscomuns
brinquedos comuns
quanto da roda-gigante).
quanto da roda-gigante).
Na socialização,Na garanta
socialização, garanta
as diferentes estratégias
as diferentes estratégias
utilizadas pela turma.
utilizadas pela turma.
Na Atividade Na
2, Atividade
é pro2, é proposto um problema
posto um
de problema de
multiplicação com
multiplicação
a ideia com a ideia
de combinatória.
dePeça
combinatória.
que
Peça que
a turma leia a atividade
a turma leia
e a atividade e
responda à questão.
responda
Noà questão. No
item A, o objetivo
itemé A,que
o objetivo é que
os estudantes osescrevam
estudantes escrevam
as - possibilidades
as possibilidades
com
com
duas combinações:
duassorvecombinações: sorvete -e calda. Umate maneira
e calda. Uma maneira
é
a
construção
é
da
a
árvore
construção da árvore
dem resolver por Podem
meio daresolver
decomposição
por meioe da
aplicar
decomposição
a propriedade
e aplicar
distributiva
a propriedade
da multiplicação
distributiva da multiplicação
de possibilidades
de possibilidades
para
para
apresentação da
apresentação
solução. da solução.
Caso nenhum Caso
estudante
nenhum estudante
resolva utilizando
resolva
a árvoutilizando a árvore, você pode re,
construí-la
você pode construí-la
na lousa comnaeles.
lousa
No com eles. No
item B, a proposta
item éB,aua proposta é aumentar as combinações
mentar ase combinações e

compreenderamcompreenderam
a ideia
a ideia
do problema. Caso
do problema.
apreCaso apreComente que é Comente
importante
queque
é importante
eles aguardem
que eles
as discussões
aguardempara
as discussões
a socialização
paradas
a socialização das
possível retomar
possível
o itemretomar o item
atividades, poisatividades,
elas podempois
contribuir
elas podem
para tirar
contribuir
possíveis
paradúvidas.
tirar possíveis dúvidas.
A ou apresentarA na
ou lousa
apresentar na lousa
Na Atividade 1,
Naconverse
Atividade
com1,osconverse
estudantes
comsobre
os estudantes
os dados sobre
presentes
os dados
no quadro,
presentescombinações
no quadro, com
combinações
duas ou com duas ou
que se referem aos
quevalores
se referem
dos ingressos
aos valoresdos
dosbrinquedos.
ingressos dos
Nesta
brinquedos.
atividade,Nesta
é proposta
atividade,
é proposta
três
informações
três
contidas
informações contidas
uma situação envolvendo
uma situação
a proporcionalidade.
envolvendo a proporcionalidade.
Neste problema,Neste
você problema,
poderá propor
você poderá
propor Onadiagrama
na atividade.
atividade. O diagrama
uma resolução uma
baseada
resolução
efetivamente
baseadanaefetivamente
proporcionalidade
na proporcionalidade
entre duas grandezas.
entre duasdegrandezas.
árvores é uma
de árvores
repre- é uma repreQuando dizemos
Quando
que um
dizemos
ingresso
que
custa
um 8ingresso
reais (ingresso
custa 8 comuns)
reais (ingresso
ou 10 comuns)
reais (in-ou 10 reais (ingresso para a roda-gigante),
gresso para atemos
roda-gigante),
uma relação
temos
entre
uma
duas
relação
variáveis:
entre aduas
quantidade
variáveis:
dea quantidade
resolução deque resolução
contribui que contribui
ngressos e o preço.
ingressos
Se a quantidade
e o preço. Sedea ingressos
quantidade
varia,
de ingressos
o preço total
varia,
varia
o preço
proporciototal varia proporcio-
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entendimento entendimento
dos estudos estudantes a respeito
dantes
do sentia respeito do sentido de multiplicação
do decomo
multiplicação como
combinação. combinação.
Na Atividade 3,Naé proposAtividade 3, é proposto um problematoenvolvenum problema envolvendo a divisão. Explore
do a divisão.
com Explore com
a turma as informações
a turma as informações
presentes no problema
presenteseno problema e
na imagem, o que
na imagem,
ajudará o que ajudará
na resolução. Éna
importanresolução. É importante que nesta situação
te que seja
nesta situação seja
discutida com discutida
a turma acom a turma a
relação entre a multiplicarelação entre a multiplicação e a divisão: multiplicação e a divisão: multiplicação é a soma consecutiva
ção é a soma consecutiva
de números iguais;
de números
divi- iguais; divisão é a subtração
são conseé a subtração conseChocolate
cutiva de números
cutiva
iguais,
de números iguais,
sendo operaçõessendo
inversas.
operações inversas.
Essa discussão Essa
podediscussão
ser
pode ser
realizada na socialização
realizada na socialização
das estratégiasdas
utilizadas
estratégias utilizadas
pelos estudantes.
pelos estudantes.
Na Atividade 4,
Naeles
Atividade
de4, eles devem elaborar um
vemprobleelaborar um problema com base nama
imagem.
com base na imagem.
Peça que sejamPeça
criativos
que esejam criativos e
que utilizem osque
conheciutilizem os conhecimentos matemáticos
mentospara
matemáticos para
a elaboração. Oa elaboração.
objetivo
O objetivo
é que eles elaborem
é que eles
um elaborem um
problema que problema
seja resol-que seja resolvido por meiovido
de por
uma meio de uma
multiplicação ou
multiplicação
divisão. ou divisão.
Caso os estudantes
Caso apreos estudantes apre-

Morango

Morango

Uva

Chocolate Caramelo
Morango Chocolate
Caramelo Morango
Morango
Chocolate

Uva

Morango
Caramelo

Caramelo

pode propor uma
podeleitura
propor uma leitura
da imagem no da
coletivo
imagem
e, no coletivo e,
em seguida, coletar
em seguida,
algu- coletar algumas sugestões mas
anotando
sugestões anotando
na lousa, incentivando-os
na lousa, incentivando-os
por cada um. por cada um.
para que criempara
os que
seus criem
seus Apósvocê
Apósosa elaboração,
a elaboração,
pode socializar
você pode
algumas
socializar
produções
algumas
na lousa
produções
e discutir
na lousa
com e discutir com
problemas. Nesse
problemas.
mo- aNesse
turma mosobre as
a turma
estratégias
sobrede
as resolução,
estratégiasestimulando-os
de resolução, estimulando-os
para que respondam
para que
a respondam a
mento, é importante
mento, soé importante
atividade socriadaatividade
pelo/a colega.
criada Durante
pelo/a colega.
a resolução
Durante
dosa problemas,
resolução dos
caminhe
problemas,
pela caminhe pela
cializar as produções
cializar dos
as produções
dos como
sala. Observe
sala.os
Observe
estudantes
comoresolvem
os estudantes
cada situação
resolvemproposta
cada situação
e, na socialização,
proposta e, na socialização
estudantes, queestudantes,
tipo de que
tipo
de garanta adeapresentação
garanta a apresentação
diferentes estratégias.
de diferentes
A lousa
estratégias.
é um bom
A lousa
recurso
é um
para
bom
so-recurso para so
problema foi elaborado
problemaefoi cializar
elaborado
e cializarestratégias
as diferentes
as diferentes
dos estratégias
estudantes,dos
inclusive
estudantes,
as equivocadas,
inclusive aspara
equivocadas,
que
para que
quais estratégias
quais
dasestratégias
so- a turma
dasperceba
so- a oturma
erro eperceba
faça os apontamentos.
o erro e faça os apontamentos.
Ou ainda, alguns
Ouestudantes
ainda, alguns
podem
estudantes podem
luções foram encontradas
luções foram irencontradas
à lousa e explicar
ir à lousa
comoepensaram,
explicar como
e a turma
pensaram,
validae isso
a turma
ou não,
valida
fazendo
isso ouosnão,
aponfazendo os apon
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Professor/a, para
Professor/a,
a próxi- para a próxima aula peça que
ma aula
os es-peça que os estudantes tragam
tudantes
objetostragam objetos
com formato circular.
com formato circular.

amentos necessários.
tamentos
Dessa
necessários.
forma, haverá
Dessaa forma,
interação
haverá
entrea interação
os próprios
entre
estudantes.
os próprios estudantes.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

ões-problema envolvendo
ções-problema
a multiplicação
envolvendo ae multiplicação
a divisão comenúmeros
a divisãonaturais.
com números
Socia- naturais. Sociaize as estratégias
lizeutilizadas
as estratégias
por eles
utilizadas
nas resoluções
por eles nas
e, caso
resoluções
necessário,
e, caso
escreva
necessário,
na
escreva na
ousa alguns problemas,
lousa alguns
façaproblemas,
a leitura com
faça
a turma,
a leitura
peça
com
que
a turma,
algunspeça
estudantes
que alguns
os re-estudantes os reolvam na lousasolvam
e comentem
na lousa
qual
e comentem
estratégia utilizaram,
qual estratégia
propondo
utilizaram,
uma socialização.
propondo uma socialização.
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Aula 4 – As informaAula 4 – As informações dos brinquedos
ções dos brinquedos
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Uma aula.

Uma aula.

Lousa e giz ou
Lousa
quadro
e giz ou quadro
branco. Papel-dobradura
branco. Papel-dobradura
de formato circular
de formato
que os circular que os
estudantes possam
estudantes
dese- possam desenhar um círculonhar
na folha
um círculo na folha
para recortar e tesoura.
para recortar e tesoura.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA18) Reconhecer
(EF04MA18) Reconhecer
ângulos retos eângulos
não retos
retos e não retos
com o uso de dobraduras,
com o uso de dobraduras,
esquadros ou esquadros
softwares ou softwares
de Geometria. de Geometria.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nesta aula, o Nesta
objetivoaula,
é o objetivo é
que os estudantes
que os
idenestudantes idengonais.
gonais.
Converse sobreConverse
as infor-sobre as informações presentes
maçõesnaspresentes nas
placas:
placas:
- O que essas informações
- O que essas informações
- Nesse brinquedo
- Nesse
pode
brinquedo pode
- O que a segunda
- O que
placa
a segunda placa

importantes
nosso dia a no
dia,nosso
por exemplo:
dia a dia,proibido
por exemplo:
parar, proibido
proibido parar,
estacionar,
proibido estacionar
Comente com Comente
a turma com
a turma noimportantes
proibido
usar
o
proibido
celular,
entre
usar
outras.
o
celular,
entre
outras.
que, quando algo
que,é quando
proi- algo é proiNa vêm
Atividade
bido, as placasbido,
vêm as
com
placas
com 1Na Atividade 1
um traço em cima
um do
traço
de-em cima do desenho ou da informação.
senho ou da informação.
Você pode propor
Vocêoutras
pode propor outras
discussões sobrediscussões
as placas sobre as placas
cantos da folha
os cantos
do caderno.
da folha do caderno.
que contêm informações
que contêm os
informações
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que desejam que
comparar,
desejam comparar,
los têm a mesma
los têm
amplia mesma amplitude (se a região
tudecoberta
(se a região coberta
pelos dois ângulos
pelos édois
a ângulos é a
mesma). Se isso
mesma).
ocorrer,Se isso ocorrer,
um ângulo reto.um
Peça
ângulo
que reto. Peça que
leiam a atividade
leiame ares-atividade e respondam à questão,
pondam
iden-à questão, idencom o auxílio do
comângulo
o auxílio do ângulo
reto construído,retoos construído,
que
os que
sala durante a sala
realização
durante a realização
se eles encontraram
se eles osencontraram os
Na Atividade 2,
Naos
Atividade
estu2, os estuângulos internos
ângulos
de cada
internos de cada
polígono presente
polígono
nas presente nas
placas. Para isso,placas.
utilizarão
Para isso, utilizarão
o ângulo reto oconstruído
ângulo reto construído
no início da aula.
no início
Peça da aula. Peça
que utilizem que
o ângulo
utilizem o ângulo

para responderem
paraà responderem
quesà questão proposta natão
atividade.
proposta na atividade.
Na socialização,Na garanta
socialização, garanta
que os estudantes
que perceos estudantes percedo e o retângulodoe eque,
o retângulo
no
e que, no
triângulo desenhado
triângulona desenhado na
placa, não há ângulos
placa, não
re- há ângulos retos. Você pode propor
tos. Você
que
pode propor que
desenhem, comdesenhem,
o auxílio com o auxílio
do ângulo reto construído,
do ângulo reto construído,
los retos, por exemplo,
los retos,
um
por exemplo, um
triângulo
tenha umque tenha um
na atividade. Entregue
na atividade.
para cada
Entregue
estudante
para cada
um pedaço
estudante
de papelum pedaço
dobradura
de papelou dedobradura
ou deque triângulo
ângulo
reto
ou
ângulo
um quareto ou um quadrilátero
que
tenha
drilátero
dois
que tenha dois
mato de círculo,mato
comodetampa
círculo,
decomo
potestampa
plásticos
de epotes
copoplásticos
plástico.ePeça
copoque
plástico.
apoiem
Peça
o que apoiem o
ângulos
retos.
Socialize
ângulos
as
retos.
Socialize as
objeto no papelobjeto
e contornem
no papel
o círculo.
e contornem
Em seguida,
o círculo.
recortem-no.
Em seguida,
Siga
recortem-no.
as instruções
Siga as instruções
construções
dos
construções
estudandos
estudanpresentes na atividade
presentes
para
na que
atividade
os estudantes
para queconstruam
os estudantes
o ângulo
construam
reto. Faça
o ângulo
em reto. Faça em
tes
na
lousa.
Discuta
tes
na
com
lousa.
a
Discuta
com a
onjunto com eles,
conjunto
orientando-os
com eles,quanto
orientando-os
à confecção
quanto
do ângulo
à confecção
reto. do
Após
ângulo
a confecreto. Após a confecturma sobre a notação
turma sobre
que a notação que
usamos para representar
usamos para representar
um
ângulo
reto,
queângulo
é um reto, que é um
deverão coincidir
deverão
o vértice
coincidir
do ângulo
o vértice
reto que
do ângulo
construíram
reto que
comconstruíram
um vértice com
do objeum vértice do obje- um
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quadradinho, como
quadradinho,
repre- como representado no quadrado.
sentado no quadrado.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

re com a turmareo com
que afoiturma o que foi
aprendido. Retome
aprendido.
sobre Retome sobre
podemos
encontrá-lo.
podemos
encontrá-lo.
Para essa discussão,
Para essa
vocêdiscussão, você
pode mostrar alguns
pode lugamostrar alguns lugares na sala, alguns
res objetos
na sala, alguns objetos
ou desenhos, por
ou desenhos,
exempor exemplo, a televisão,
plo,e apedir
televisão, e pedir
que os estudantes
que identios estudantes identi-

Aula 5 – Quem
Aula tem
5 – Quem tem
mais chancemais
de gachance de ganhar o jogo?nhar o jogo?
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA26) (EF04MA26)
entre eventos entre
aleatórios
eventos aleatórios
cotidianos, aqueles
cotidianos,
que aqueles que
têm maior chance
têmdemaior
ocor- chance de ocorrência, reconhecendo
rência, reconhecendo
cacaracterísticas de racterísticas
resultados de resultados
mais prováveis,mais
sem prováveis,
utilisem utilizar frações.
zar frações.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nesta aula, o Nesta
objetivoaula,
é o objetivo é
que os estudantes
que identios estudantes identiatórios, aqueleatórios,
que tem
aquele
que
tem
zes, é utilizado para
zes, éiniciar
utilizado
partidas
para de
iniciar
futebol,
partidas
por exemplo.
de futebol,Em
por
seguida,
exemplo.
questione:
Em seguida, questione
mais chance de
mais
ocorrer.
chance - de
ocorrer.
No jogo
“Cara -ou
Nocoroa”,
jogo “Cara
quemoutem
coroa”,
maisquem
chance
tem
demais
ganhar:
chance
quem
deescolher
ganhar: cara
quemouescolher cara ou
Inicie a atividade
Inicie
convera atividade conversando com a turma
sandosobre
com a turma sobre
- Quando
jogar -uma
Quando
moeda,
jogarqual
umaé amoeda,
chancequal
de sair
é a cara
chance
e qual
de sair
é a cara
chance
e qual
de sair
é a chance de sai
o jogo “Cara ouocoroa”.
jogo “Cara
Ve- ou
coroa”. Ve-

Nesse
momento,
espera-se
momento,
que aespera-se
turma perceba
que a que
turma
as perceba
duas opções
que as
têm
duas
a mesma
opções têm a mesma
e se já jogaram.e Caso
se já não
jogaram.
Caso
não Nesse
chance,
ou
seja,
chance,
metade.
ou
seja,
metade.
conheçam, comente
conheçam,
como comente como
Atividade
Napeça
Atividade
que leiam
1, peça
e analisem
que leiam
as informações
e analisem as
para
informações
que possam
para
res-que possam res
se joga e que, se
muitas
joga vee que,Namuitas
ve- 1,
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as possibilidades
as de
possibilidades
cada
de cada
situação proposta.
situação
Tais esproposta. Tais esquemas ajudamquemas
na comajudam na compreensão das possibilidapreensão das possibilidades existentes des
em existentes
cada
em cada
evento.
evento.

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

re com a turmareo com
que afoiturma o que foi
aprendido. Retome
aprendido.
como Retome como
tos aleatórios,tosaqueles
aleatórios, aqueles
que tem mais que
chance
temdemais chance de
ocorrer. Para isso,
ocorrer.
vocêPara isso, você
pode propor outras
pode situapropor outras situações, por exemplo,
ções,o por
jogoexemplo, o jogo
de dados. Joguedeum
dados.
dadoJogue um dado
des de sair determinado
des de sair determinado
número, um número
número,
par,
um número par,
um número menor
um do
número
que menor do que
4 e um maior do4 que
e um4.maior do que 4.

Aula 6 – QualAula
é a 6me– Qual é a medida?
dida?
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.

(EF04MA20) (EF04MA20)
Medir e
Medir e
estimar comprimentos
estimar comprimentos
(incluindo perímetros),
(incluindo perímetros),
massas e capacidades,
massas utie capacidades, utilizando unidades
lizando
de meunidades de medidas padronizadas
didas mais
padronizadas mais
usuais, valorizando
usuais,
e resvalorizando e respeitando a cultura
peitando
local. a cultura local.
ponder às questões
ponder
propostas.
às questões
Os estudantes
propostas.analisarão
Os estudantes
as possibilidades
analisarão asde
possibilidades
girar a
de girar a
DESENVOLVIMENTO
E INE INoleta e sair cadaroleta
cor descrita
e sair cada
na imagem.
cor descrita
O círculo
na imagem.
está dividido
O círculo
emestá
8 partes
dividido
iguais,
em 8 partes
iguais, DESENVOLVIMENTO
TERVENÇÕES
TERVENÇÕES
e temos 4 partese na
temos
cor rosa,
4 partes
3 nana
corcor
verde
rosa,e31na
nacor
corverde
azul. Portanto,
e 1 na coraazul.
partePortanto,
rosa é a a parte rosa é a
Nestadeaula,
objetivoaula,
é o objetivo é
que tem mais chance,
que tem
sendo
mais4chance,
em 8 ousendo
metade.
4 em
A cor
8 ouque
metade.
tem menos
A cor que
chance
temde
menos
sair chance
sair o Nesta
que
os
estudantes
que
os
estiestudantes
estié a azul, em queéhá
a azul,
1 chance
em que
emhá
8. 1 chance em 8.
mem
e
comparem
mem
medie
comparem
mediNa Atividade 2,NaosAtividade
estudantes2,analisarão
os estudantes
as possibilidades
analisarão asde
possibilidades
sorteio, de forma
de sorteio,
ale- de forma aledasde
desair
comprimento
de
e de
atória, de cada sabor
atória,dodebombom.
cada sabor
Entre
do bombom.
os sabores,Entre
o que
ostem
sabores,
mais ochance
que tem
de mais
sair échance
é das deecomprimento
capacidade.
Comente
capacidade.
com
Comente
com
o bombom recheado,
o bombom
que será
recheado,
5 em 16.
queE será
o que5 terá
em 16.
menos
E o que
chance
teráserá
menos
o bombom
chance será o bombom
a turma que as agrandezas
turma que as grandezas
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de comprimento
deecomprimento
de cae de capacidade, bempacidade,
como as bem como as
unidades de medida
unidades
con-de medida convencionais serão
vencionais
discuti- serão discutidas. Lance alguns
das.
questioLance alguns questionamentos, como:
namentos, como:
- Quais unidades- Quais
de mediunidades de medida podemos utilizar
da podemos
para utilizar para
- Para medir o comprimen- Para medir o comprimento de um lápis,toqual
de um
é a lápis, qual é a
unidade de medida
unidade
mais
de medida mais
distância de uma
distância
cidade de
a uma cidade a
Discuta com a turma
Discuta
quecom
1 a turma que 1
metro equivale metro
a 100 cenequivale a 100 centímetros. Para transformar
tímetros. Para transformar
metro em centímetros,
metro emé centímetros, é
preciso multiplicar
preciso
o memultiplicar o metro por 100, portroexemplo,
por 100, por exemplo,
3 metros equivalem
3 metros
a 300equivalem a 300
centímetros, pois
centímetros,
3 x 100 pois 3 x 100
= 300.
= 300.
Em seguida, discuta
Em seguida,
com discuta com
a turma sobre aa grandeza
turma sobre a grandeza
de capacidade: de capacidade:
- Quais unidades- Quais
de mediunidades de medida utilizamos para
da utilizamos
medir para medir
Comente que, para
Comente
medirque, para medir
capacidade, utilizamos
capacidade,
o utilizamos o
litro, e que 1L litro,
correspone que 1L corresponde a 1.000 mL.dePeça
a 1.000
que mL. Peça que
leiam e resolvam
leiam
as ativie resolvam as atividades.
dades.
Na Atividade Na
1, solicite
Atividade 1, solicite
que leiam o enunciado,
que leiam o enunciado,
questionando questionando
a turma
a turma
sobre as medidas
sobre
da as
fotomedidas da foto
em que está escrito
em que
6 cm
está escrito 6 cm
x 8 cm. Pergunte
x 8se,
cm.com
Pergunte se, com
essas duas medidas,
essas duas
será medidas, será

para contornar para
o quadro.
contornar o quadro.
Comente com eles
Comente
que écom eles que é
os estudantes
peça quefaçam
os estudantes
os cálculos
façam
paraos
saber
cálculos
exatamente
para saber
o perímetro
exatamente
da foto
o perímetro da foto
uma maneira uma
de identimaneirapeça
de que
identiAtividade
primento e de área
primento
de ume deNaárea
de um 2Na Atividade 2
todas
as crianças
bebam
as crianças
dois copos.
bebam
O objetivo
dois copos.
é fazer
O objetivo
com queéeles
fazerpercebam
com que que
eles percebam que
quadro, de um quadro,
terreno ou
de um
terreno
ou todas
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Aula 7 – Ingredientes
Aula 7 – Ingredientes
do bolo e o tempo
do bolodee o tempo de
preparo
preparo
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

A atividade pode
A atividade
ser reali- pode ser realizada coletivamente,
zada coletivamente,
com
com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA06B) (EF04MA06B)
Resolver e
Resolver e
elaborar situações-probleelaborar situações-problema envolvendoma
diferentes
envolvendo diferentes
ção: combinatória
ção: ecombinatória
proe proporcionalidade,porcionalidade,
utilizando
utilizando
estratégias diversas,
estratégias
como diversas, como
cálculo por estimativa,
cálculo cálpor estimativa, cálculo mental e algoritmos.
culo mental e algoritmos.
Rendimento:

Rendimento:

(EF04MA22) Ler
(EF04MA22)
e regis- Ler e registrar medidas trar
e intervamedidas e intervalos de tempo los
em de
horas,
tempo em horas,
minutos e segundos
minutoseme segundos em
situações relacionadas
situaçõesaorelacionadas ao
seu cotidiano, como
seu cotidiano,
infor- como informar os horáriosmar
de início
os horários
e
de início e
término de realização
término de
de realização de
uma tarefa e suauma
duração.
tarefa e sua duração.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nesta aula, o Nesta
objetivoaula,
é o objetivo é
que os estudantes
que os
resolestudantes resolvam problemasvam
envolvenproblemas envolvendo a multiplicação
do acom
multiplicação
a
com a
ideia de proporcionalidaideia de proporcionalidade e informemdesobre
e informem
os
sobre os
horários de início
horários
e térmide início e término de realização
node
deuma
realização de uma
tarefa e sua duração.
tarefa e sua duração.
250 mL representam
250 mL
a quarta
representam
parte do
a quarta
litro e parte
que, com
do litro
1 litro
e que,
de refrigerante,
com 1 litro de
eles
refrigerante, eles
Atividade 1,Naé proposAtividade 1, é proposencherão 4 copos
encherão
de 2504mL
copos
Portanto,
de 250
com
mL2Portanto,
litros precisarão
com 2 litros
dobrar
precisarão
a quantidade
dobrar a Na
quantidade
to um problematoenvolvenum problema envolvendo proporcionalidade,
do proporcionalidade,
em
em
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
que os estudantes
quedevem
os estudantes devem
des de medidasdes
de comprimento
de medidas dee comprimento
de capacidadeemais
de capacidade
usuais, explicando
mais usuais,
que explicando
1 m que,que
1m
para
fazer duas
que, para
recei-fazer duas receiorresponde a 100
corresponde
cm, que 1L
a 100
corresponde
cm, que 1L
a 1.000
corresponde
mL, quea41.000
coposmL,
de que
250 4mL
copos
cor- de 250
cor- tas, dobrar
tas, mL
é necessário
é necessário dobrar
espondem a 1L,respondem
e que essasa unidades
1L, e que essas
são asunidades
mais encontradas
são as mais
no encontradas
nosso dia a dia.
no nossoasdia
a dia.
quantidades
asdequantidades
ingrede ingre-
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dientes e, consequentedientes e, consequentemente, o rendimento
mente,(veo rendimento (vepalavra rendimento).
palavraPara
rendimento). Para
responderem ao
responderem
item B, ao item B,
peça que analisem
peça oque
re- analisem o relógio que está desenhado
lógio que está desenhado
com os ponteiros
come os
quesponteiros e questione:
tione:
- Qual é o horário
- Qual
que éestá
o horário que está
marcado no primeiro
marcado
relóno primeiro reló- Esse horário refere-se
- Esse horário
ao refere-se ao
período da manhã,
período
da tarda manhã, da tarComente que Comente
o relógioque o relógio
analógico faz a analógico
associaçãofaz a associação
ao período de 12h
ao período
e não de 12h e não
de 24h, e que, de
para24h,
saber
e que, para saber
exatamente qual
exatamente
é a hora qual é a hora
registrada, é preciso
registrada,
ter é preciso ter
outras informações.
outrasE que
informações. E que
o problema informa
o problema
sobre informa sobre
qual período a receita
qual período
está a receita está
sendo preparada,
sendo
ou seja,
preparada, ou seja,
no período da tarde.
no período
Peça da tarde. Peça
que marquem que
o horário
marquem o horário
Na Atividade 2,
NaosAtividade
estu2, os estudantes devem dantes
calculardevem
o
calcular o
que brincando. que brincando.
Solicite que leiam
Solicite
as inforque leiam as informações apresentadas
mações no
apresentadas no
problema. Questione:
problema. Questione:
- Em qual horário
- Em eles
qual horário eles
- Pelas informações
- Pelaspreinformações presentes no texto,
sentes
conseno texto, conseà 1h30min da àtarde
1h30min
ou à da tarde ou à

Comente com Comente
a turma com a turma
QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
que, para representar
que, para Orepresentar
1h30min da tarde,
1h30min
escre-da tarde, escrevemos 13h30min.
vemos 13h30min.
leitura das horasleitura
em relógios
das horas
analógicos.
em relógios
Represente
analógicos.
alguns
Represente
relógios alguns
na lousa
relógios
e peça na lousa e peça
a qual
comentem
horário sea qual
refere,
horário
qual foi
se orefere,
horário
qual
de foi
início
o horário
e de término,
de inícioe ea de término, e a
- E a que horas eles
- E asaíram
que horasque
elescomentem
saíram que
duração. Converse
duração.
sobre Converse
a proporcionalidade;
sobre a proporcionalidade;
você pode explorar
vocêapode
receita
explorar
proposta
a receita proposta
Peça que respondam
Peça queà respondam à
questão, encontrando
questão, oencontrando o
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eceitas, assim como
receitas,
o rendimento.
assim como o rendimento.

Aula 8 – Resolvendo
Aula 8 –desafios
Resolvendo desafios

EMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

A atividade podeA ser
atividade
realizada
pode
coletivamente,
ser realizada com
coletivamente,
os estudantes
comdispostos
os estudantes
em U dispostos
para as discussões
em U parae comentários.
as discussões e comentários.

EF04MA14) Reconhecer
(EF04MA14)
e mostrar,
Reconhecer
por meio
e mostrar,
de exemplos,
por meioque
de aexemplos,
relação deque
igualdade
a relaçãoexistente
de igualdade
entre existente
dois ter- entre dois termos permanecemos
quando
permanece
se adiciona
quando
ou se
sesubtrai
adiciona
umoumesmo
se subtrai
número
um mesmo
a cada um
número
desses
a cada
termos.
um desses termos.

DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES

Nesta aula, o objetivo
Nesta aula,
é queoos
objetivo
estudantes
é quereconheçam
os estudantes
e mostrem
reconheçam
que ea mostrem
relação deque
igualdade
a relaçãoexistente
de igualdade
entre dois
existente entre dois
ermos permanece
termos
quando
permanece
se adiciona
quando
ou se
sesubtrai
adiciona
umoumesmo
se subtrai
número
um mesmo
a cada um
número
dos termos.
a cada um
Inicie
dosa termos.
atividade
Inicie a atividade
escrevendo na lousa
escrevendo
algumas
naadições,
lousa algumas
como 10
adições,
+ 10 +como
10 +10
5 =+35,
10 +
e peça
10 +que
5 =eles
35, edigam
peça que
outras
elesexpressões
digam outras
que expressões que
possuem o mesmo
possuem
resultado.
o mesmo
Anoteresultado.
na lousa.Anote
Em seguida,
na lousa.
discuta
Em seguida,
com a turma:
discuta com a turma:

Resolva com a turma
Resolva
o exemplo
com a turma
colocado
o exemplo
na lousa:
colocado na lousa:
10 + 10 + 10 +10
5=
+ 35
10 + 10 + 5 = 35
10 + 10 + 10 +10
5 –+10
10=+35
10–+105 – 10 = 35 – 10
10 + 10 + 5 = 25
10 + 10 + 5 = 25
Nesse momento,
Nesse
é importante
momento,
que
é importante
eles percebam
que que
eles apercebam
relação deque
igualdade
a relaçãoexistente
de igualdade
entre existente
dois membros
entreperdois membros permanecerá quando
manecerá
subtraímos
quando
10 subtraímos
nos dois lados
10 nos
da igualdade.
dois ladosVocê
da igualdade.
pode propor
Vocêoutros
podeexemplos
propor outros
com exemplos
outras
com outras
operações. Peçaoperações.
que respondam
Peça que
a uma
respondam
atividadea de
uma
cada
atividade
vez. Comente
de cadaque
vez.éComente
importante
queque
é importante
eles aguardem
que eles
as aguardem as
discussões paradiscussões
a socialização
paradas
a socialização
atividades, pois
das atividades,
elas podempois
contribuir
elas podem
para tirar
contribuir
as dúvidas.
para tirar as dúvidas.
Na Atividade 1,
Nasolicite
Atividade
que leiam
1, solicite
o enunciado
que leiam
e respondam
o enunciadoàsequestões.
respondam
Nela,
às questões.
os estudantes
Nela,escreverão
os estudantes
as exescreverão as ex-

eles possuem aeles
mesma
possuem
quantidade
a mesma
de cartas.
quantidade
No item
de cartas.
C, a proposta
No itemé C,
que
a proposta
percebamé que,
que percebam
quando adicionamos
que, quando adicionamos
um mesmo número
um mesmo
em ambos
número
os lados
em ambos
de umaosigualdade,
lados de uma
ela permanecerá
igualdade, elaa mesma.
permanecerá a mesma.
Na Atividade 2,
NaosAtividade
estudantes2,encontrarão
os estudantes
os encontrarão
valores que estão
os valores
faltando
que nas
estão
operações
faltando e,
nas
emoperações
seguida, e,
ligarão
em seguida, ligarão
as operações equivalentes,
as operaçõesouequivalentes,
seja, que tenham
ou seja,
o mesmo
que tenham
resultado.
o mesmo
Caminhe
resultado.
pela sala
Caminhe
durante
pelaassala
atividades.
durante as atividades.
Observe como os
Observe
estudantes
comoresolvem
os estudantes
as situações
resolvem
propostas.
as situações
Na socialização,
propostas. Na
garanta
socialização,
a apresentação
garanta adeapresentação
diferende diferenes estratégias de
tesresoluções.
estratégiasCaso
de resoluções.
os estudantes
Casonão
os estudantes
apresentemnão
a resolução
apresentem
utilizando
a resolução
sentenças
utilizando
matemáticas,
sentenças matemáticas,
proponha a discussão.
proponha
A lousa
a discussão.
é um bom
A lousa
recurso
é um
para
bom
socializar
recursoaspara
diferentes
socializar
estratégias,
as diferentes
inclusive
estratégias,
as equivocadas,
inclusive as equivocadas,
para que a turma
para
perceba
que a oturma
erro eperceba
faça os apontamentos.
o erro e faça os apontamentos.
Ou ainda, alguns
Ouestudantes
ainda, alguns
podem
estudantes
ir à lousapodem
e explicar
ir à lousa e explicar
omo pensaram,como
e a turma
pensaram,
validaeou
a turma
não e valida
faz os apontamentos
ou não e faz osnecessários.
apontamentos
Dessa
necessários.
forma haverá
Dessaa interação
forma haverá
entrea interação entre
os próprios estudantes.
os próprios estudantes.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

ubtração. Escreva
subtração.
algumasEscreva
expressões
algumas
na lousa
expressões
e peçanaque
lousa
os estudantes
e peça queinvestiguem
os estudantes
a relação
investiguem
de igualdade
a relação de igualdade
existente entre os
existente
dois membros.
entre os dois membros.
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áreas do conhecimento,
áreas do conhecimento,
e
e
produzir texto com
produzir
a síntetexto com a síntese de sua análise.
se de sua análise.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nesta aula, o Nesta
objetivoaula,
é o objetivo é
que os estudantes
que os
analiestudantes analisem os dados sem
apresentaos dados apresentae tabela de dupla
e tabela
entrada.
de dupla entrada.
Inicie a atividade
Inicie
convera atividade conversando com a sando
turma com
se a turma se
eles gostam de
elesparque
gostam de parque
de diversões ededediversões
quais e de quais
brinquedos eles
brinquedos
gostam. eles gostam.
Anote o resultado
Anote
na olouresultado na lousa, pois será utilizado
sa, pois no
será utilizado no
encerramento encerramento
da aula.
da aula.
Comente que nesta
Comente
ativi-que nesta atividade serão analisados
dade serão
os analisados os
cos e que esta cos
apresentae que esta apresentação de dados por
çãomeio
de dados
de por meio de
utilizada para utilizada
mostrar opara mostrar o
resultado de uma
resultado
pesqui-de uma pesquisa, analisar dados
sa, analisar
sobre dados sobre
um determinado
umassunto
determinado assunto
e comparar resultados.
e comparar resultados.
Faça uma leitura
Façadosuma
da- leitura dos dada Atividade 1.
da Explore
Atividade 1. Explore
os valores presentes
os valores
no presentes no
eixo vertical queeixo
represenvertical que representa o número detapessoas
o número
e de pessoas e
a escala, que está
a escala,
de 100que está de 100
em 100, para em
facilitar
100, apara facilitar a

Aula 9 – QuemAula
gosta
9 –deQuem
ir aogosta
parque
de ir
deao
diversões?
parque de diversões?

EMPO

TEMPO

eixo horizontaleixo
refere-se
horizontal refere-se
aos dias da semana.
aos diasEmda semana. Em
seguida, faça uma
seguida,
leitu-faça uma leitura das informações
ra daspreinformações pre-

o número de oadultos
númeroe de adultos e
de crianças presentes
de crianças
no presentes no
parque
em
cada
parque
dia
da
em cada dia da
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA
semana, em que
semana,
dia houem que dia houA atividade pode
A atividade
ser realizada
podecoletivamente,
ser realizada coletivamente,
com os estudantes
comdispostos
os estudantes
em Udispostos
em adulto
U vee mais
ve mais
menosadulto e menos
para as discussões
parae as
comentários.
discussões e comentários.
crianças, entrecrianças,
outras. entre outras.
Peçaentrada
que respondam
Peça queàs respondam às
EF04MA27) Analisar
(EF04MA27)
dados apresentados
Analisar dadosem
apresentados
tabelas simples
em tabelas
ou de dupla
simples
entrada
ou de dupla
questões propostas
questões
e so-propostas e so-

Uma aula.

Uma aula.
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cialize as soluções
cialize
com
as asoluções com a
turma.
turma.
Na Atividade Na
2, oAtividade
obje2, o objetivo é que os estudantes
tivo é que os estudantes
leiam, interpretem
leiam,
dados
interpretem dados
apresentados em
apresentados
uma ta- em uma tabela de dupla bela
entrada
de dupla
e
entrada e
realizem cálculos.
realizem
Faça acálculos. Faça a
leitura dos dados
leitura
presendos dados presentes na tabela, reproduza-a
tes na tabela, reproduza-a
na lousa para facilitar
na lousa
a leipara facilitar a leitura e a compreensão
tura e ados
compreensão dos
estudantes. estudantes.
Explore alguns Explore
dados prealguns dados presentes na tabela,sentes
como:na tabela, como:
- O que o número
- O que
28 reo número 28 re-

que o número que
28 repreo número 28 representa a quantidade
sentadea esquantidade de estudantes do 5º tudantes
ano C quedo 5º ano C que
gostam de ir aogostam
parque de ir ao parque de
diversões. E o número
diversões.
20 E o número 20
representa a quantidade
representa a quantidade
de estudantes de
do estudantes
5º ano
do 5º ano
D que não gostam
D quedenão
ir gostam de ir
ao parque de ao
diversões.
parque de diversões.
Solicite que preencham
Solicite que preencham
a tabela com aos tabela
valorescom os valores
que estão faltando
que e,
estão
em faltando e, em
seguida, respondam
seguida,àsrespondam às
questões propostas.
questõesNa propostas. Na
socialização, realize
socialização,
a lei- realize a leitura dos dadostura
da tabela
dos dados da tabela
tanto nas linhas
tanto
quanto
nas linhas quanto
nas colunas, validando
nas colunas,
as validando as
respostas dos estudantes.
respostas dos estudantes.
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

com a turma o com
que oa que
turma o que o que
foi aprendido. foi
Retome
aprendido.
a
Retome a
leitura dos dados
leitura
presendos dados presenVocê pode utilizar
Vocêospode
da- utilizar os dados levantadosdosna levantados
conna conversa inicial, construindo
versa inicial, construindo
com eles.

com eles.
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Aula 10 – Bingo
Aulamate10 – Bingo matemático
mático
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Uma aula.

Uma aula.

Saquinho para Saquinho
colocar aspara colocar as
operações a serem
operações
sortea- a serem sorteadas.
das.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

A atividade pode
A atividade
ser reali- pode ser realizada coletivamente,
zada coletivamente,
com
com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA03) Resolver
(EF04MA03)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborar
comproblemas com
números naturais
números
envol-naturais envolvendo adição e vendo
subtração,
adição e subtração,
utilizando estratégias
utilizando
di- estratégias diversas, como cálculo,
versas, cálcomo cálculo, cálculo mental e algoritmos,
culo mental e algoritmos,
além de fazer estimativas
além de fazer estimativas
do resultado. do resultado.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Nesta aula, o Nesta
objetivoaula,
é o objetivo é
que os estudantes
que os
resolestudantes resolvam operações vam
de adição
operações de adição
e subtração, utilizando
e subtração,
cál- utilizando cálculo mental e culo
algoritmo.
mental e algoritmo.
Comente com osComente
estudan-com os estudantes que, nesta tes
aula,
que,
elesnesta aula, eles
jogarão um bingo
jogarão
mateum bingo matemático. Para isso,
mático.
é necesPara isso, é necessário preenchersário
as cartelas
preencher as cartelas
com números com
entrenúmeros
70
entre 70
e 99. Pode sere qualquer
99. Pode ser qualquer
número, mas não
número,
é permimas não é permitido repetir o número
tido repetir
na o número na
mesma cartela emesma
os númecartelatenham
e os númeo resultado
tenham
da ooperação
resultado
nada
cartela,
operação
devem
na cartela,
riscar o devem
número.riscar
Vence
o número.
o jogo Vence o jogo
ros não precisam
rosestar
não em
precisam
estar
empreencher
aquele
que
aquele primeiro.
que preencher primeiro.
sequência.
sequência.
Explique as regras
Expliquedo as regras do
jogo: uma operação
jogo: uma
será operação será
sorteada, anotada
sorteada,
na lou-anotada na lousa e, em seguida,
sa e, eles
em seguida, eles
precisam resolver
precisam
a ope-resolver a operação. Caso os estudantes
ração. Caso os estudantes

Sugestões:
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Sugestões de Sequências/Atividades
Sugestões de Sequências/Atividades
EMAI
EMAI
HABILIDADES

HABILIDADES

SEQUÊNCIA NO EMAI
SEQUÊNCIA
– 5º ANO NO
– VOL.
EMAI – 5º ANO – VOL.
ATIVIDADES
1 E VOL. 2
1 E VOL. 2

(EF04MA03) Resolver
(EF04MA03)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
com números
problemas
naturais
comenvolnúmeros naturais envolvendo adição e subtração,
vendo adição
utilizando
e subtração,
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo,
diversas, como cálculo, Sequência 6
cálculo mental e algoritmos,
cálculo mental
alémede
algoritmos,
fazer estimativas
além dedofazer
resultado.
estimativas do resultado.
(EF04MA06B) Resolver
(EF04MA06B)
e elaborarResolver
situações-problema
e elaborar situações-problema
envolvendo dife- envolvendo dife-

Sequência 12
Sequência 24
utilizando estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
mental cálculo mental
e algoritmos.
e algoritmos.

ATIVIDADES

Sequência 6 6.3

6.3

12.1
Sequência 12
15.1
Sequência 24
24.2
24.3

12.1
15.1
24.2
24.3

(EF04MA07) Resolver
(EF04MA07)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
de divisão
problemas
cujo divisor
de divisão
tenha cujo divisor tenha
Sequência 15
equitativa e de medida,
equitativa
utilizando
e de medida,
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo
diversas,
por como cálculo por
estimativa, cálculo estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA14) Reconhecer
(EF04MA14)
e mostrar,
Reconhecer
por meioe de
mostrar,
exemplos,
por meio
que aderelação
exemplos, que a relação
de igualdade existente
de igualdade
entre doisexistente
termos permanece
entre dois termos
quandopermanece
se adicionaquando se adicionaSequência 28
ou se subtrai um mesmo
ou se subtrai
númeroum
a cada
mesmo
umnúmero
desses termos.
a cada um desses termos.
(EF04MA20) Medir(EF04MA20)
e estimar comprimentos
Medir e estimar
(incluindo
comprimentos
perímetros),
(incluindo
massas
perímetros), massas
Sequência 8
e capacidades, utilizando
e capacidades,
unidadesutilizando
de medidas
unidades
padronizadas
de medidas
maispadronizadas
usuais,
mais usuais,
Sequência 14
valorizando e respeitando
valorizando
a cultura
e respeitando
local. a cultura local.
(EF04MA22) Ler e registrar
(EF04MA22)
medidas
Ler eeregistrar
intervalos
medidas
de tempo
e intervalos
em horas,
deminutempo em horas, minutos e segundos emtos
situações
e segundos
relacionadas
em situações
ao seurelacionadas
cotidiano, como
ao seu
informar
cotidiano, como informar
Sequência 3
os horários de início
osehorários
términode
deinício
realização
e término
de uma
de tarefa
realização
e suadeduração.
uma tarefa e sua duração.

têm maior chance de
têmocorrência,
maior chance
reconhecendo
de ocorrência,
características
reconhecendo
de resultacaracterísticas de resulta-Sequência 14
dos mais prováveis,dos
sem
mais
utilizar
prováveis,
frações.sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar
(EF04MA27)
dados apresentados
Analisar dados
em tabelas
apresentados
simplesem
outabelas
de dupla
simples ou de dupla
Sequência 6
Sequência 14
das diferentes áreasdas
dodiferentes
conhecimento,
áreas edoproduzir
conhecimento,
texto com
e produzir
a síntesetexto
de com a síntese de
sua análise.
sua análise.

Sequência 15
15.2 e 15.3

Sequência 28 28.3

15.2 e 15.3

28.3

Sequência 88.2 e 8.3
Sequência 14
14.1 e 14.2

8.2 e 8.3
14.1 e 14.2

Sequência 33.3 e 3.4

3.3 e 3.4

Sequência 14 14.6

14.6

Sequência 6 6.2
Sequência 14 14.4

6.2
14.4

MATEMÁTICA
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Olá, Professor!
Olá, Professor!
Olá, Professora!
Olá, Professora!

Esta sequência didática
Esta sequência
está organizada
didáticapor
estáum
organizada
conjunto por
de atividades
um conjunto
ordenadas,
de atividades
estruturadas
ordenadas,
e articuladas
estruturadas
a partir
e articuladas
de
a partir de
habilidades essenciais.
habilidades
Dessaessenciais.
forma, a proposta
Dessa forma,
deste material
a proposta
é recuperar
deste material
a aprendizagem
é recuperardos
a aprendizagem
estudantes, bem
dos estudantes,
como no bem como no
tendimento às habilidades
atendimento
previstas
às habilidades
no Currículo
previstas
Paulista.
no Currículo Paulista.
Esta sequência prevê
Esta sequência
a retomadaprevê
de habilidades
a retomadaessenciais
de habilidades
de todas
essenciais
as Unidades
de todas
Temáticas
as Unidades
que compõem
Temáticaso que
ensino
compõem
da
o ensino da
Matemática: em Matemática:
números, serão
emsugeridas
números,atividades
serão sugeridas
sobre atividades
as características
sobre as
docaracterísticas
Sistema de Numeração
do SistemaDecimal
de Numeração
e a resoluDecimal e a resoluão de diferentesção
tipos
dede
diferentes
situações-problema,
tipos de situações-problema,
desenvolvendo diferentes
desenvolvendo
estratégias
diferentes
de cálculo;
estratégias
em Geometria,
de cálculo;asem
atividades
Geometria, as atividades

omprimento, capacidade
comprimento,
e massa.
capacidade
Em relação
e massa.
aos números
Em relação
racionais,
aos números
serão propostas
racionais,atividades
serão propostas
que envolvem
atividades
a represenque envolvem a represenação fracionária etação
decimal.
fracionária e decimal.
Esta sequência didática
Esta sequência
prevê o desenvolvimento
didática prevê o desenvolvimento
das seguintes habilidades
das seguintes
do Currículo
habilidades
Paulista:
do Currículo Paulista:
OBJETOS DE CONHECIMENTO
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES

HABILIDADES

AULA

AULA

Sistema de numeração
Sistema
decimal:
de numeração
(EF04MA01B)
decimal:Reconhecer
(EF04MA01B)
números
Reconhecer
naturais de
números
5 ordens
naturais
ou mais,
de e5 utilizar
ordens as
ouregras
mais, e utilizar as regras
leitura, escrita, comparação
leitura, escrita,
e
comparação
do sistemaede numeração
do sistema
decimal,
de numeração
para leitura,
decimal,
escritapara
comparação
leitura, escrita
e ordenação
comparação
no e ordenação no
ordenação de números
ordenação
naturais
de números
contexto
naturais
diário. contexto diário.

Composição e decomposição
Composição
dee decomposição de
(EF04MA02) Mostrar,
(EF04MA02)
por decomposição
Mostrar, por
e composição,
decomposição
queetodo
composição,
número natural
que todo
pode
número natural pode
um número natural,
umpor
número
meio natural, por meio
Aulas
1
ser escrito por meioserdeescrito
adições
pore multiplicações
meio de adiçõespor
e multiplicações
múltiplos de dez,
porpara
múltiplos
compreende dez, para
compreende adições e multiplicações
de adiçõespor
e multiplicações por
e
2
der o sistema de numeração
der o sistema
decimal
de numeração
e desenvolver
decimal
estratégias
e desenvolver
de cálculo.
estratégias de cálculo.
múltiplos de 10 múltiplos de 10

Aulas 1
e2

Sistema de numeração
Sistema
decimal:
de numeração
(EF05MA01)
decimal:
Ler, escrever
(EF05MA01)
e ordenar
Ler, escrever
númerosenaturais
ordenaraté
números
a ordem
naturais
das centenas
até a ordem
de das centenas de
leitura, escrita e ordenação
leitura, escrita
de e ordenação
milhar comdecompreensão
milhar com
das principais
compreensão
características
das principais
do sistema
características
de numeração
do sistema de numeração
números naturais números naturaisdecimal.
decimal.

Propriedades das operações
Propriedades
paradas operações para
(EF04MA03) Resolver
(EF04MA03)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
com números
problemas
naturais
comenvolvendo
números naturais
adiçãoenvolvendo adição
o desenvolvimentoode
desenvolvimento
diferentes
de diferentes
e subtração, utilizando
e subtração,
estratégias
utilizando
diversas,
estratégias
como cálculo,
diversas,
cálculo
como
mental
cálculo,
e algoritmos,
cálculo mentalAula
e algoritmos,
3
estratégias de cálculo
estratégias
com númede cálculo com númealém de fazer estimativas
além dedofazer
resultado.
estimativas do resultado.
ros naturais
ros naturais

Aula 3

Problemas envolvendo
Problemas
diferenenvolvendo diferen-

e da divisão: adiçãoe de
da parcelas
divisão: adição de parcelas
Aulas 4
cados da multiplicação:
cadosadição
da multiplicação:
de parcelas adição
iguais,de
organização
parcelas iguais,
retangular,
organização
utilizando
retangular, utilizando
e5
estratégias diversas,
estratégias
como cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.
proporcionalidade,proporcionalidade,
repartição
repartição
equitativa e medida
equitativa e medida

(EF04MA06B) Resolver
(EF04MA06B)
e elaborarResolver
situações-problema
e elaborar situações-problema
envolvendo diferentes
envolvendo
signi- diferentes signiAulas 4, 5
Problemas envolvendo
Problemas
diferenenvolvendo diferene6
diversas, como cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.
e da divisão: adiçãoe de
da parcelas
divisão: adição de parcelas

(EF04MA07) Resolver
(EF04MA07)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
de divisão
problemas
cujo divisor
de divisão
tenha no
cujomáximo
divisor tenha no máximo
Aulas 4
proporcionalidade,proporcionalidade,
repartição
repartição
e5
equitativa e medida
equitativa e medida
lizando estratégiaslizando
diversas,
estratégias
como cálculo
diversas,
por estimativa,
como cálculo
cálculo
por estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.

Aulas 4
e5

Aulas 4, 5
e6
Aulas 4
e5
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Problemas: multiplicação
Problemas:
e di- multiplicação
(EF05MA08)
e di-Resolver
(EF05MA08)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
de multiplicação
problemase de
divisão
multiplicação
com números
e divisão com números
visão de números racionais
visão de números
cuja
racionais cuja
Aula 6
dor natural e divisor
dornatural
naturale diferente
e divisor natural
de zero),
e diferente
utilizandode
estratégias
zero), utilizando
diversas,
estratégias
como diversas, como
por números naturais
por números naturais
cálculo por estimativa,
cálculo
cálculo
por estimativa,
mental e algoritmos.
cálculo mental e algoritmos.

Aula 6

(EF04MA10A) Reconhecer
(EF04MA10A)
que asReconhecer
regras do sistema
que asde
regras
numeração
do sistema
decimal
de numeração
podem serdecimal podem ser
estendidas para a representação
estendidas para
decimal
a representação
de um número
decimal
racional
de ume número
relacionar
racional
décimos
e relacionar décimos
e
centésimos
com
a
e
representação
centésimos
com
do
a
sistema
representação
monetário
do
sistema
brasileiro,
monetário
estabelecendo
brasileiro,
estabelecendo
Números racionais:Números
representaracionais: representarelações
entre
representação
relações
entre
fracionária
representação
e
representação
fracionária
decimal
e
representação
de
um
número
decimal
de
um número
ção decimal para escrever
ção decimal
valores
para escrever valores
do sistema monetário
do sistema
brasileiro
monetário brasileiro
(EF04MA10B) Reconhecer,
(EF04MA10B)
comparar
Reconhecer,
que as regras
comparar
do sistema
que asde
regras
numeração
do sistema
decimal
de numeração
Aula 7decimal
podem ser estendidas
podem
paraser
a representação
estendidas para
decimal
a representação
de um número
decimal
racional
de ume número
relacio- racional e relacionar décimos e centésimos
nar décimos
com ae representação
centésimos com
doasistema
representação
monetário
do sistema
brasileiro.
monetário brasileiro.

Aula 7

Números racionaisNúmeros
expressosracionais
na (EF05MA02)
expressos na
Ler, escrever
(EF05MA02)
e ordenar
Ler, escrever
númeroseracionais
ordenar números
na forma racionais
decimal com
na forma
com- decimal com comforma decimal e sua
forma
representadecimal e sua
preensão
representadas principais
preensão
características
das principais
do sistema
características
de numeração
do sistema
decimal,
de numeração
utilizando,decimal, utilizando,
ção na reta numérica
ção na reta numérica
como recursos, a composição
como recursos,
e decomposição
a composição
e ae reta
decomposição
numérica. e a reta numérica.
(EF04MA09A) Reconhecer
(EF04MA09A)
as frações
Reconhecer
unitáriasasmais
frações
usuais
unitárias
(1/2, 1/3,
mais
1/4,
usuais
1/5, 1/10
(1/2, e1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e
1/100)
na
representação
1/100)
fracionária
na
representação
e
decimal
fracionária
como
unidades
e
decimal
de
como
medida
unidades
menores
dedo
medida menores do
Números racionais:Números
frações uniracionais: frações unique
uma
unidade,
que
utilizando
uma
unidade,
a
reta
numérica
utilizando
como
a
reta
recurso.
numérica
como
recurso.
tárias mais usuais (1/2,
tárias1/3,
mais
1/4,
usuais (1/2, 1/3, 1/4,

1/5, 1/10 e 1/100) 1/5, 1/10 e 1/100)(EF04MA09B) Ler números
(EF04MA09B)
racionais
Ler números
de uso frequente,
racionaisna
derepresentação
uso frequente,fracionária
na representação
e
fracionária e
decimal.

decimal.

Aula 8

Aula 8

Representação fracionária
Representação
dos fracionária dos
números racionais:números
reconheciracionais: reconheciassociando-as ao resultado
associando-as
de uma
aodivisão
resultado
ou de
à ideia
umade
divisão
parteou
deàum
ideia
todo,
de utilizando
parte de um todo, utilizando
a reta numérica como
a reta
recurso.
numérica como recurso.
representação na reta
representação
numérica. na reta numérica.
e comparar
e comparar
estabelecendo
seus atributos,
relações
estabelecendo
entre as representações
relações entre planas
as representações
e
planas e
Figuras geométricas
Figuras
espaciais
geométricas
espaciaisseus atributos,
(prismas e pirâmides):
(prismas
reconhecie pirâmides): reconhecidas pirâmides.
dos prismas e das pirâmides.
- caso dos prismas
- ecaso

ções e características
ções e características

Aula 9

no caso dos prismas
noecaso
das pirâmides.
dos prismas e das pirâmides.
Figuras geométricas
Figuras
espaciais:
geométricas espaciais:
reconhecimento, representações,
reconhecimento, representações,
dros e cones) e analisar,
dros enomear
cones) ee analisar,
compararnomear
seus atributos.
e comparar seus atributos.

-

Medidas de comprimento,
Medidasmassa
de comprimento, massa
e capacidade: estimativas,
e capacidade:
utiliza-estimativas,
(EF04MA20)
utilizaMedir(EF04MA20)
e estimar comprimentos
Medir e estimar
(incluindo
comprimentos
perímetros),
(incluindo
massas
perímetros),
e capa- massas e capação de instrumentos
çãodedemedida
instrumentos
e cidades,
de medida
utilizando
e cidades,
unidadesutilizando
de medidas
unidades
padronizadas
de medidas
maispadronizadas
usuais, valorizando
mais usuais,
e
valorizando e
de unidades de medida
de unidades
conven-de medida
respeitando
convena cultura
respeitando
local. a cultura local.
cionais mais usuaiscionais mais usuais
Aula 10
Medidas de comprimento,
Medidasárea,
de comprimento, área,
massa, tempo, temperatura
massa, tempo,
e ca- temperatura
(EF05MA19)
e caResolver
(EF05MA19)
e elaborarResolver
problemas
e elaborar
envolvendo
problemas
medidas
envolvendo
das grandezas
medidas das grandezas
pacidade: utilizaçãopacidade:
de unidades
utilização
comprimento,
de unidadesárea,comprimento,
massa, tempo,área,
temperatura
massa, tempo,
e capacidade,
temperatura
recorrendo
e capacidade,
a transforrecorrendo a transforconvencionais e relações
convencionais
entre as e relações
mações entre as unidades
mações mais
entreusuais
as unidades
em contextos
mais usuais
socioculturais.
em contextos socioculturais.
unidades de medida
unidades
mais usuais
de medida mais usuais

Aula 9

-

Aula 10
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Aulas 1 e 2 - InformaAulas 1 e 2 - Informações sobre ções
estádios
sobre estádios
de futebol de futebol
TEMPO

TEMPO

MATERIAIS

MATERIAIS

Duas aulas.

Duas aulas.

Papel kraft, canetões
Papel kraft,
de canetões de
diferentes cores,
diferentes
lousa e cores, lousa e
giz ou o quadrogiz
branco.
ou o quadro branco.
PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO

Antes da aula, Antes
é necessáda aula, é necessário que você rio
reproduza,
que você reproduza,
em papel kraft em
ou na
papel
lou-kraft ou na lousa, o quadro desa,ordens
o quadro
e de ordens e
classes, pois você
classes,
o utilizapois você o utilizará para socializar
rá as
para
escrisocializar as escritas numéricas. tas numéricas.
ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade individual,
Atividade
comindividual, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para discussões
em U para
e discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA01B) (EF04MA01B)
ReconheReconhecer números naturais
cer números
de 5 naturais de 5
ordens ou mais,ordens
e utilizar
ou mais, e utilizar
as regras do sistema
as regras
de do sistema de
numeração decimal,
numeração
para decimal, para
leitura, escrita leitura,
comparaescrita comparação e ordenação
çãonoe conordenação no contexto diário. texto diário.
(EF04MA02) Mostrar,
(EF04MA02)
por Mostrar, por
decomposição edecomposição
composie composição, que todo número
ção, quenatodo número natural pode ser escrito
tural pode
por ser escrito por
meio de adições
meio
e mulde adições e multiplicações por tiplicações
múltiplos por múltiplos
de dez, para compreender
de dez, para compreender
o sistema de numeração
o sistema de numeração
decimal e desenvolver
decimalese desenvolver estratégias de cálculo.
tratégias de cálculo.
(EF05MA01) Ler,
(EF05MA01)
escrever Ler, escrever
e ordenar números
e ordenar
natu- números naturais até a ordem
raisdasatécena ordem das centenas de milhartenas
com comde milhar com compreensão das preensão
principais das principais
características do
características
sistema do sistema
de numeração decimal.
de numeração decimal.
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DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

Comente com Comente
a turma com a turma
que, nesta aula,que,
elesnesta
irão aula, eles irão
analisar algunsanalisar
dados soalguns dados sobre futebol e continuar
bre futebol
a e continuar a
Analisando cada algarismo
Analisando
e a sua
cada
posição.
algarismo e a sua posição.
aprender sobreaprender
os núme-sobre os números naturais. ros naturais.
Inicie a atividadeInicie
comauma
atividade com uma
conversa sobreconversa
os espor-sobre os esporEstádio do Maracanã,
Estádio
no Riodo
deMaracanã,
Janeiro. no Rio de Janeiro.
tes preferidos tes
da turma.
preferidos da turma.
Você pode anotar
Você
na pode
lousa anotar na lousa
as preferênciasasdapreferências
turma
da turma
para que elespara
analisem
que eles analisem
Estádio do Mineirão.Estádio
Sessenta
do eMineirão.
um mil, oitocentos
Sessenta eeum
quarenta
mil, oitocentos
e seis. e quarenta e seis.
qual esporte preferem
qual esporte
e preferem e
qual o menos favorito
qual o menos
de- favorito deles. Em relação ao
les.futebol,
Em relação ao futebol,
pergunte quempergunte
gosta equem gosta
e 63.903; 72.039;
61.846;
61.846;
77.788;
63.903;
78.838.
72.039; 77.788; 78.838.
qual o time preferido.
qual o time
Em preferido. Em
seguida, questione
seguida,
a tur-questione a turma sobre quemma
já assistiu
sobre quem já assistiu
a um jogo de futebol
a um jogo
em de futebol em
44.238
quatro=mil,
quarenta
duzentos
e quatro
e trinta
mil,
e oito.
duzentos e trinta e oito.
um estádio e como
um estádio
foi a e como foi
a = quarenta e44.238
experiência. experiência.
Faça uma leitura
Façadosuma
da- leitura dos dados presentes dos
na tabela
presentes na tabela
e converse come os
converse
estu- com os estudantes para checar
dantes
se eles
para checar se eles
conhecem ou jáconhecem
ouviram ou já ouviram
falar dos estádios
falarque
doses-estádios que estão escritos natão
atividade
escritos na atividade
e os estados onde
e os estão
estados onde estão
localizados. Façalocalizados.
uma dis- Faça uma discussão sobre a localização
cussão sobre a localização
de cada estádio.de cada estádio.
Peça que algum
Peça estuque algum estudante leia o número
dante leia
que o número que
representa a capacidade
representa a capacidade
de pessoas do estádio
de pessoas
do do estádio do
Maracanã, que Maracanã,
está loca- que está localizado na cidade
lizado
do na
Rio cidade do Rio
de Janeiro. Caso
de Janeiro.
algum Caso algum
- o valor relativo
- odos
valor
algarismos
relativo dos
presentes
algarismos
na escrita
presentes
do número
na escrita
quedo
representa
número que
a ca-representa a ca
culdade, você pode
culdade,
utili-vocêpacidade
pode utilido estádio
pacidade
ManédoGarrincha,
estádio Mané
no Distrito
Garrincha,
Federal,
no Distrito
que é de
Federal,
77.788.
que
Escreva
é de 77.788.
a
Escreva a
zar o quadro dezarordens
o quadro
e decomposição
de ordens e desse
decomposição
número, utilizando
desse número,
a adição
utilizando
e a multiplicação
a adição e apor
multiplicação
múltiplos depor múltiplos de
classes para realizar
classesessa
para realizar
10, para essa
que os10,
estudantes
para quecompreendam
os estudantes ocompreendam
sistema de numeração
o sistema decimal.
de numeração
O qua-decimal. O qua
leitura. Peça queleitura.
escrevam
Peça que
droescrevam
de ordens edro
classes
de ordens
é um bom
e classes
recurso
é um
para
bom
realizar
recurso
essa
para
atividade
realizarcom
essaaatividade
turma. com a turma.
o número no quadro
o número
e emno quadro
e em 1,Na
Na Atividade
item
Atividade
A, é proposta
1, itemuma
A, équestão
propostaem
uma
quequestão
os estudantes
em quepossam
os estudantes
ver- possam ver
seguida faça a leitura.
seguida
Para
faça abalizar
leitura.qual
Parao procedimento
balizar qual o que
procedimento
eles utilizam
quepara
elescomparar
utilizam esses
para comparar
números.esses
Este números. Este
ampliar a discussão,
ampliarpera discussão, pergunte para a turma
guntesobre
para a relação
turma sobre
à comparação
relaçãodos
à comparação
números naturais.
dos números
Se elesnaturais.
compreendem
Se eles sobre
compreendem
o valor re-sobre o valor re
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ntos, com 46.774.Santos, com 46.774.

rinthians, 150.361.
Corinthians, 150.361.

1.279 = 100.000131.279
+ 30.000=+100.000
1.000 ++200
30.000
+ 70++1.000
9 + 200 + 70 + 9

o Paulo vendeu 90.842
São Paulo
ingressos
vendeu
a mais
90.842
queingressos
o Santosa(137.616
mais que- o46.774
Santos=(137.616
90.842) - 46.774 = 90.842)

7.616 = 100.000137.616
+ 30.000=+100.000
7.000 ++600
30.000
+ 10++7.000
6 + 600 + 10 + 6
.774 = 40.000 + 46.774
6.000 +=700
40.000
+ 70++6.000
4 + 700 + 70 + 4
.838 = 70.000 + 78.838
8.000 +=800
70.000
+ 30++8.000
8 + 800 + 30 + 8

a escrita dessesanúmeros,
escrita desses números,
solicite que realizem
solicite que
a realizem a
leitura novamente,
leituravalinovamente, validando as suas dando
respostas.
as suas respostas.
Peça que algunsPeça
estudanque alguns estudantes leiam e escrevam
tes leiamos e escrevam os
números. Caso números.
necessite,Caso necessite,
forme pequenos
forme
grupos
pequenos grupos
e proponha a leitura
e proponha
e a a leitura e a
escrita de mais escrita
alguns de
nú-mais alguns números.
meros.

O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

aula recupere aula
com recupere
sua
com sua
turma o que aprendemos
turma o que aprendemos
hoje. Retome hoje.
a leitura,
Retome a leitura,
a escrita e a comparação
a escrita e a comparação
de alguns números.
de alguns
Você números. Você
pode escrever alguns
pode escrever
núalguns números na lousa
meros
e pedir
na lousa e pedir
para alguns estudantes
para alguns estudantes
realizarem a realizarem
leitura, a a leitura, a
composição oucomposição
a decom- ou a decomposição deles. posição
Para isso,
deles. Para isso,
você poderá utilizar
você como
poderá utilizar como
recurso o quadro
recurso
de oro quadro de orajudar os estudantes
ajudar que
os estudantes que
Em seguida, proponha
Em seguida,
a proponha a
ordenação desses
ordenação
núme- desses números.
ros.

ativo dos algarismos
lativo dos
presentes
algarismos
na escrita
presentes
de cada
na escrita
númerodee cada
que para
número
compará-los
e que para compará-los
analisamos cadaanalisamos
algarismo cada
e qualalgarismo
o seu valor
e qual
na escrita
o seu numérica.
valor na escrita numérica.
Peça que respondam,
Peça que
uma
respondam,
de cada vez,
umaasde
questões
cada vez,
propostas
as questões
nas atividades.
propostas nas
Co- atividades. Comente com elesmente
que é com
importante
eles queaguardarem
é importante
as aguardarem
discussões para
as discussões
a socialização
paradas
a socialização das
atividades, poisatividades,
elas podempois
contribuir
elas podem
para que
contribuir
tirem suas
para dúvidas.
que tirem suas dúvidas.
Durante a realização
Durante
dasaatividades,
realização circule
das atividades,
pela sala.circule
É importante,
pela sala.nesse
É importante,
momento,nesse momento,
ão e na ordenação
ção edos
nanúmeros.
ordenaçãoCaso
dos isso
números.
aconteça,
Casopeça
issoque
aconteça,
escrevam
peçaosque
números
escrevam os números
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Aula 3 – Os pontos
Aula 3no
– Os pontos no
jogo de basquetebol
jogo de basquetebol
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para discussões
em U para
e discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA03) Resolver
(EF04MA03)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborar
comproblemas com
números naturais
números
envol-naturais envolvendo adição e vendo
subtração,
adição e subtração,
utilizando estratégias
utilizando
di- estratégias diversas, como cálculo,
versas, cálcomo cálculo, cálculo mental e algoritmos,
culo mental e algoritmos,
além de fazer estimativas
além de fazer estimativas
do resultado. do resultado.

Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Não

Socialize
estratégias
as diferentes
utilizadas
estratégias
pelos estudantes:
utilizadas pelos estudantes:
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE Socialize
IN- as diferentes
TERVENÇÕES TERVENÇÕES
utilizando o algarismo
utilizando
convencional
o algarismo
para somar
convencional
76 + 66para
+ 111
somar
= 253.
76 + 66 + 111 = 253.

Outras possibilidades:
Outras possibilidades:
Esta atividade Esta
tem atividade
como
tem como
objetivo incentivar
objetivo
os esincentivar os 70
es-+ 60 + 100 + 6 +706++60
10++100
1 =+
100
6 ++6140
+ 10
++
131==253
100 + 140 + 13 = 253
tudantes a resolverem
tudantes a resolverem
80 + 70 + 110 + 1 -80
4 –+470
= 260
+ 110
+ 1+–18- =
4 –261
4 =–260
8=+
253
1 – 8 = 261 – 8 = 253
problemas do campo
problemas
adi- do campo adi70 + 70 + 110 + 1 +
706+– 470=+253
110 + 1 + 6 – 4 = 253
tivo.
tivo.
Socialize outras estratégias
Socializeutilizadas
outras estratégias
pelos estudantes.
utilizadas pelos estudantes.
Inicie com umaInicie
conversa
com uma conversa
sobre esportes: sobre
quemesportes:
praquem pratica algum esporte,
tica algum
quais esporte, quais
mais gostam e mais
se conhegostam e se conheSocialize as diferentes
Socialize
estratégias
as diferentes
utilizadas
estratégias
pelos estudantes:
utilizadas pelos estudantes:
cem as regras de
cem
umasjogo
regras de um jogo
utilizando o algoritmo
utilizando
convencional
o algoritmo
para somar
convencional
253 + 162
para=somar
415. 253 + 162 = 415.
de basquetebol.de basquetebol.
Outras possibilidades:
Outras possibilidades:
Você pode propor
Você uma
pode propor uma
200 + 50 + 3 + 100200
+ 60
++
502+=3300
+ 100
+ 110
+ 60
++
5=
2=
415
300 + 110 + 5 = 415
leitura do problema
leituracom
do problema com
250 + 150 + 10 + 3250
+ 2+=150
415+ 10 + 3 + 2 = 415
a turma, para aque
turma,
eles para que eles
Socialize outras estratégias
Socializeutilizadas
outras estratégias
pelos estudantes.
utilizadas pelos estudantes.

problema, compreendam
problema, compreendam
o que é solicitado
o que
e perceé solicitado e percebam que existem
bam
informaque existem informações que não serão
çõesutilizaque não serão utilizadas para resolvê-lo,
das para
comoresolvê-lo, como
o ano em que oocorreram
ano em que
ocorreram
sões
para a socialização
sões paradas
a socialização
atividades, pois
das atividades,
elas podempois
contribuir
elas podem
para tirar
contribuir
dúvidas.
para tirar dúvidas
as olimpíadas as
e aolimpíadas
quan- Noe primeiro
a quan- momento
No primeiro
da atividade,
momentoosda
estudantes
atividade,irão
os estudantes
estimar o resultado
irão estimar
da pono resultado da pon
tidade de partidas
tidade
quedeo partidas
o tuação
tuaçãoque
e registrar
comoepensaram
registrar como
para encontrar
pensaramopara
valorencontrar
estimado,
o valor
não precisam
estimado,ennão precisam en
Brasil disputouBrasil
na modadisputou
na
modacontrar o valor exato.
contrar
Para
o valor
estimar
exato.
o total
Parade
estimar
pontos,
o total
os estudantes
de pontos,podem
os estudantes
arredondar
podem arredonda
lidade esportivalidade
basqueesportiva basquetebol masculino.tebol masculino.
260. Em seguida,
260.
eles
Emirão
seguida,
encontrar
elesoirão
valor
encontrar
exato para
o valor
a pontuação
exato para
feita
a pontuação
pelo Brasilfeita pelo Brasi
Peça que resolvam
Peça que
uma resolvam
nos três uma
jogos. Garanta,
nos três jogos.
na socialização,
Garanta, na
diferentes
socialização,
estratégias
diferentes
utilizadas
estratégias
pelosutilizadas
estupelos estu
atividade de cada
atividade
vez ede dantes
cada vez
paraeo cálculo
dantes76para
+ 66
o cálculo
+ 111 76
= 253.
+ 66 + 111 = 253.
que aguardem que
as discusaguardem
discusNoas
item
C, eles irão
No item
acrescentar
C, eles irão
ao resultado
acrescentar
anterior
ao resultado
a pontuação
anterior
feita
a pontuação
em dois novos
feita em dois novo
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Dessa forma, haverá
Dessa aforma,
in- haverá a interação entre osteração
estudanentre os estudantes. Faça a mediação
tes. Faça
e asa mediação e as
intervenções necessárias.
intervenções necessárias.

esse item, os estudantes
Nesse item,
deverão
os estudantes
realizar a subtração:
deverão realizar
524 – 415,
a subtração:
obtendo 524
109 –pontos.
415, obtendo 109 pontos.
O QUE APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
es podem resolverEles
decompondo:
podem resolver
415 =decompondo:
400 + 10 + 415
5; depois,
= 400subtrair
+ 10 + 400
5; depois,
de 524,subtrair
obtendo
400 de 524, obtendo
4; em seguida, subtrair
124; em
10,seguida,
encontrando
subtrair
11410,
e, encontrando
então, subtrair
114
5, e,
totalizando
então, subtrair
109. 5, totalizando 109.
HOJE?
HOJE?
u por meio da decomposição
Ou por meio
dos
dadois
decomposição
números e dos
realizando
dois números
a subtração.
e realizando a subtração.
dem resolver por Podem
meio doresolver
algoritmo
porconvencional.
meio do algoritmo convencional.
com a turma o que
comaprena turma o que apren-

demos hoje. Retome
demosalguhoje. Retome algumas situações-problema
mas situações-problema
envolvendo a adição
envolvendo
e a a adição e a
subtração comsubtração
números com números
naturais, peça que
naturais,
os estupeça que os estudantes resolvamdantes
na lousa
resolvam na lousa
e comente a estratégia
e comente
uti- a estratégia utilizada, propondo,
lizada,
assim,
propondo, assim,
uma socialização
umapara
socialização
a
para a
turma.
turma.

Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Não

Aulas 4 e 5 –Aulas
Outras
4 e 5 – Outras
modalidades modalidades
do esdo esporte
porte
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para discussões
em U para
e discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA06A) (EF04MA06A)
Resolver e
Resolver e
elaborar situações-probleelaborar situações-problema envolvendoma
diferentes
envolvendo diferentes
cação: adição de
cação:
parcelas
adição de parcelas
iguais, organização
iguais,
retanorganização retangular, utilizando
gular,
estratéutilizando estratégias diversas, como
gias diversas,
cálcu- como cálculo por estimativa,
lo por
cálculo
estimativa, cálculo
mental e algoritmos.
mental e algoritmos.

(EF04MA06B) (EF04MA06B)
Resolver e
Resolver e
elaborar situações-probleelaborar situações-probleogos, obtendo jogos,
253 +162
obtendo
= 415.
253 +162 = 415.
ma envolvendo
diferentes
envolvendo diferentes
No item D, o objetivo
No item
é que
D, o eles
objetivo
comparem
é que eles
as pontuações
comparem feitas
as pontuações
pelo Brasilfeitas
e pelos
pelo Brasil
e pelos ma
Durante a resolução
Durante
dos aproblemas,
resolução dos
caminhe
problemas,
pela sala.
caminhe
Observe
pelacomo
sala.os
Observe
estudantes
como os estudantes
porcionalidade,
porcionalidade,
utilizando
utilizando
esolvem cada situação
resolvemproposta
cada situação
e, na socialização,
proposta e, na
garanta
socialização,
a apresentação
garanta adeapresentação
difede difeestratégias
como diversas, como
entes estratégias.
rentes
A lousa
estratégias.
é um bom
A lousa
recurso
é um
para
bom
socializar
recursoaspara
diferentes
socializar
estratégias
as diferentesestratégias
estratégiasdiversas,
cálculo
por
estimativa,
cálculo
cálpor estimativa, cáldos estudantes,dos
inclusive
estudantes,
as equivocadas,
inclusive as
para
equivocadas,
que a turma
para
perceba
que aos
turma
errosperceba
e faça osos erros e faça os
culo
mental
e
algoritmos.
culo
mental
e algoritmos.
apontamentos. apontamentos.
Outra opção é que
Outra
alguns
opçãoestudantes
é que alguns
possam
estudantes
ir à lousa
possam
para explicar
ir à lousa para explicar
omo pensaram,como
e a turma
pensaram,
validará
e a ou
turma
não,validará
fazendoouosnão,
apontamentos
fazendo os necessários.
apontamentos necessários.
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(EF04MA07) Resolver
(EF04MA07)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborar
de diproblemas de divisão cujo divisor
visão
tenha
cujo
nodivisor tenha
no
Os estudantes
podem
Osdecompor
estudantes132,
podem
encontrando
decompor120
132,
+ encontrando
12, e dividir por
12012,
+ 12,
obtendo
e dividir
120por
: 12
12,=obtendo 120 : 12 =
máximo dois algarismos,
máximo dois algarismos,
10 e 12 : 12 = 1, resultando
10 e 12 :em
12 10
= 1,+resultando
1 = 11. em 10 + 1 = 11.
- recorrerEles
Eles podem
à multiplicação:
podem recorrer
encontrar
à multiplicação:
um número
encontrar
que, multiplicado
um númeropor
que,
12,multiplicado
resulte em por 12, resulte em
dos de repartição
dosequitatide repartição equitati132, 11 x 12 = 132 132,
ou resolver
11 x 12por
= 132
meiooudaresolver
adição de
porparcelas
meio daiguais:
adição 12
de +
parcelas
12 + 12
iguais:
+ 12 12
+ 12
+ 12
+ + 12 + 12 + 12 +
12 + 12 + 12 + 12 +12
12 ++1212+=12132.
+ 12 +12 + 12 = 132.
va e de medida,va
utilizando
e de medida, utilizando
Podem recorrer
por à10:
multiplicação
10 x 12 = 120,
por 10:
somar
10 xmais
12 =12120,
e, assim,
somarencontrar
mais 12 e,
132,
assim, encontrar 132,
estratégias diversas,
estratégias
como diversas,Podem
comorecorrer à multiplicação
obtendo
cálculo por estimativa,
cálculo cálpor estimativa,
cál-11 equipes.obtendo 11 equipes.
Eles poderão recorrerEles
a subtrações
poderão recorrer
a subtrações
sucessivas,
por exemplo:
sucessivas,
132 – por
12 =exemplo:
120, 120132
– 12– =
12108,
= 120,
108120
– – 12 = 108, 108 –
culo mental e algoritmos.
culo mental e algoritmos.
12 = 96; 96 – 12 = 84;
12 84
= 96;
– 1296=–72;
12 72
= 84;
– 1284=–60;
12 60
= 72;
– 1272=–48;
12 48
= 60;
– 1260=–36;
12 36
= 48;
– 1248=–24;
12 24
= 36;
– 1236 – 12 = 24; 24 – 12

=E12;IN12 – 12 = 0, encontrando
= 12; 12 – 12
12=equipes.
0, encontrando 12 equipes.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INOu resolver por meioOudoresolver
algoritmo
porconvencional.
meio do algoritmo convencional.
TERVENÇÕES TERVENÇÕES

O objetivo desta
O objetivo
aula é desta aula é
que os estudantes
que os
resolestudantes resolvam problemasvam
do campo
problemas do campo
multiplicativo. multiplicativo.
Comente com osComente
estudan-com os estudantes que eles irão
tessolucioque eles irão solucionar alguns problemas.
nar alguns problemas.
Peça que resolvam
Peça que
uma resolvam uma
atividade de cada
atividade
vez ede cada vez e
que aguardem que
as discusaguardem as discussões para a socialização
sões para a socialização
das atividades,das
poisatividades,
elas
pois elas
podem contribuir
podemparacontribuir para
Na socialização, garanta
Na socialização,
a apresentação
garanta
de diferentes
a apresentação
estratégias:
de diferentes estratégias:
que tirem suas dúvidas.
que tirem suas dúvidas.
os
estudantes
podem
os
recorrer
estudantes
à
adição
podem
de
recorrer
parcelas
à
iguais:
adição
6
de
+parcelas
6 + 6 + 6iguais:
+ 6 =630.
+ 6 + 6 + 6 + 6 = 30.
Na Atividade 1,Naé proposAtividade 1, é proposPodem
multiplicar
o
Podem
número
multiplicar
de
linhas
o
pelo
número
número
de
linhas
de
colunas:
pelo
número
6
x
5
=
30.
de
colunas:
6 x 5 = 30.
to um problematoenvolvenum problema envolvendo a divisão. Nodoprimeiro
a divisão. No primeiro
momento, os estudantes
momento, os estudantes
devem fazer uma
devem
estimafazer uma estimativa sobre a quantidade
tiva sobre
dea quantidade de
times que poderão
times
serque
for-poderão ser formados para, emmados
seguida,
para, em seguida,
encontrar a quantidade
encontrar a quantidade
de times e registrar
de times
comoe registrar como
pensaram parapensaram
encontrar para encontrar
o valor estimado.
o valor
Depois,
estimado. Depois,
peça que resolvam
peçaoque
pro-resolvam o problema, encontrando
blema, aencontrando a
quantidade de quantidade
times que de times que
serão formadas.serão formadas.
item
Atividade
C, a resolução
2, item por
C, ameio
resolução
da construção
por meioda
daárvore
construção
de possibilida árvore de possibili
Nas atividades Nas
2 e 3,
atividades
são Na2Atividade
e 3, são 2,Na
propostos
problemas
propostos
problemas
dos alunos
do sentido
a respeito
de multiplicação
do sentido decomo
multiplicação
combinação.
como
Caso
combinação.
nenhum Caso nenhum
de multiplicação
de com
multiplicação
as dos alunos
com asa respeito
estudante resolva
estudante
utilizando-a,
resolva
você
utilizando-a,
pode construir
vocêna
pode
lousa
construir
com eles.
na lousa com eles.
Durante a resolução
Durante
dos aproblemas,
resolução dos
caminhe
problemas,
pela sala.
caminhe
Observe
pelacomo
sala.os
Observe
estudantes
como os estudante
resolvem
cada
situação
resolvem
proposta
cada
situação
e,
na
socialização,
proposta
e,
na
garanta
socialização,
a
apresentação
garanta
a
de
apresentação
difede dife
e proporcionalidade.
e proporcionalidade.
Peça
Peça
rentes
estratégias.
rentes
A
lousa
estratégias.
é
um
bom
A
lousa
recurso
é
um
para
bom
socializar
recurso
as
para
diferentes
socializar
estratégias
as
diferentes
estratégia
que leiam e resolvam
que leiama e resolvam a
inclusive
estudantes,
as equivocadas,
inclusive as
para
equivocadas,
que a turma
para
perceba
que aos
turma
errosperceba
e faça osos erros e faça o
atividade.
atividade. dos estudantes,dos
apontamentos. apontamentos.
Outra opção é que
Outra
alguns
opçãoestudantes
é que alguns
possam
estudantes
ir à lousa
possam
para explicar
ir à lousa para explica
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socialização, garanta
Na socialização,
a apresentação
garanta
de diferentes
a apresentação
estratégias:
de diferentes estratégias:
estudantes podem
Osresolver
estudantes
utilizando
podemaresolver
multiplicação:
utilizando
3 x a4 multiplicação:
= 12
3 x 4 = 12
dem fazer a árvores
Podem
de possibilidades
fazer a árvores de possibilidades

usa
A

Calção A

Calção A
Calção A

Calção B

Blusa BlusaCalção B
Calção B
A
B
Calção C
Calção C

Calção C
Calção D

Calção ACalção A
Blusa
B

Blusa
Calção BCalção B
C
Calção CCalção C

Calção DCalção D

Calção DCalção D

Calção A
Blusa
C

Calção B
Calção C
Calção D

Nesse item, estimule
Nesse
os estudantes
item, estimule
a usarem
os estudantes
o cálculo amental.
usaremEles
o cálculo
podemmental. Eles podem
10 folhas, conseguirão
10 folhas,
fazer 30conseguirão
pompons, logo,
fazer eles
30 pompons,
precisarãologo,
de mais
elesde
precisarão
10
de mais de 10
folhas.
folhas.

serve como os estudantes
Observe como
resolvem
os estudantes
esse item resolvem
e, na socialização,
esse itemgaranta
e, na socialização,
a apresentação
garanta
de dia apresentação de dientes estratégias:ferentes estratégias:
s podem resolverEles
pelapodem
multiplicação
resolverpor
pela
10:
multiplicação
3 x 10 = 30 por
e em10:
seguida
3 x 10 aumentar
= 30 e emmais
seguida
2 folhas,
aumentar mais 2 folhas,
alizando 12 folhas.
totalizando 12 folhas.
s podem dividir 36
Eles
: 3podem
= 12; ou
dividir
recorrer
36 : à3multiplicação:
= 12; ou recorrer
encontrar
à multiplicação:
um número
encontrar
que, multiplicaum número que, multiplicapor 3, resulta emdo
36,por
3 x3,12resulta
= 36.em 36, 3 x 12 = 36.
s podem tambémEles
resolver
podem
portambém
meio daresolver
adição de
porparcelas
meio daiguais:
adição3de+parcelas
3 + 3 + iguais:
3 + 3 +33++33++3 + 3 + 3 + 3 + 3 +
+ 3 + 3 + 3 + 3 =336.
+ 3 + 3 + 3 + 3 = 36.

omo pensaram,como
e a turma
pensaram,
validará
e a ou
turma
não,validará
fazendoou
osnão,
apontamentos
fazendo os necessários.
apontamentos necessários.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

ituações-problema
situações-problema
envolvendo a multiplicação
envolvendo ae multiplicação
a divisão comenúmeros
a divisãonaturais.
com números naturais.
Socialize as estratégias
Socializeutilizadas
as estratégias
por eles
utilizadas
nas resoluções
por eles dos
nas problemas
resoluções dessa
dos problemas
aula
dessa aula
e, caso necessite,
e, caso
escreva
necessite,
na lousaescreva
algunsnaproblemas,
lousa alguns
façaproblemas,
a leitura com
façaa aturma
leitura
e com a turma e
peça que algunspeça
estudantes
que alguns
resolvam
estudantes
e comentem
resolvam
qual
e comentem
estratégia qual
utilizaram,
estratégia
pro- utilizaram, propondo, assim, uma
pondo,
socialização
assim, uma
parasocialização
a turma. para a turma.

cadernododoprofessor
professor
10caderno
176
10caderno do professor
120 | MATEMÁTICA

Aula 6 – Quanto
Aula 6irá– Quanto irá
gastar com agastar
premiacom a premiação?
ção?
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para as discussões
em U parae as discussões e
comentários. comentários.

(EF05MA08) Resolver
(EF05MA08)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborardeproblemas de
multiplicação multiplicação
e divisão
e divisão
com números com
naturais
números
e
naturais e
com números com
racionais
números racionais
cuja representação
cuja representação
decideciSocialize
estratégias:
as diferentes estratégias:
cador natural e cador
divisornatural
na- e divisorSocialize
na- as diferentes
tural e diferentetural
de zero),
e diferente de zero),
sobrará R$ 1,50. e sobrará R$ 1,50.
utilizando estratégias
utilizando
di- estratégias e diOutra
Outra estratégia
10 x 2 =é20
encontrar
e somar10
atéx chegar
2 = 20 próximo
e somar até
ao valor
chegar
20próximo
+ 20 + 20
ao valor
+ 20 20 + 20 + 20 + 2
versas, como cálculo
versas, por
como cálculo por estratégia é encontrar
estimativa, cálculo
estimativa,
mental cálculo mental
Ou resolver pelo algoritmo
Ou resolver
da divisão
pelo algoritmo
e observardaque
divisão
sobrará
e observar
R$ 1,50.que sobrará R$ 1,50.
e algoritmos. e algoritmos.
Você8pode
Você
a resolver
pode incentivá-los
com base naaproporcionalidade:
resolver com base na proporcionalidade:
81, 50 2
1, 50incentivá-los
2
-80

40

Medalhas

-80

Valor gasto
Medalhas
(R$)

40

Valor gasto (R$)

(EF04MA06B) (EF04MA06B)
Resolver e
Resolver 1,
e 50
1 1, 50
2,00 1
2,00
elaborar situações-probleelaborar situações-proble2
4,00 2
4,00
ma envolvendoma
diferentes
envolvendo diferentes
10
20,00 10
20,00
20
40,00 20
40,00
40
80,00 40
80,00
porcionalidade,porcionalidade,
utilizando
utilizando
estratégias diversas,
estratégias
como diversas, como
cálculo por estimativa,
cálculo cálpor estimativa,Nesse
cál- item, os estudantes
Nesse item,
deverão
os estudantes
perceber que
deverão
elas compraram
perceber que
40 elas
medalhas
compraram
e sobrou
40 medalhas
R$ 1,50 e sobrou R$ 1,5
culo mental e algoritmos.
culo mental e algoritmos.
de troco.
de troco.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE IN- 80,00 = 1,50.
TERVENÇÕES TERVENÇÕES

- 80,00 = 1,50.

O objetivo dessaOatividade
objetivo dessa atividade
é que os estudantes
é queresolos estudantes resolvam problemasvam
de multiproblemas de multiplicação e de divisão
plicação
com
e de divisão com
números naturais
números
e comnaturais e com
números racionais
números
na re-racionais na reprecisam fazer, precisam
qual a pergunta
fazer, qual
do problema.
a perguntaOu
doseja,
problema.
proponha
Ou seja,
questionamentos
proponha questionamento
presentação decimal.
presentação decimal.
Nas atividades dessa
Nas atividades
aula, caminhos
dessa aula,
para solucionar
caminhos para
o problema.
solucionar o problema.
é importante resolver
é importante
um resolver um
Na
Atividade
1,
Na
é
Atividade
proposto
um
1,
éproblema
propostocom
um problema
divisão. Inicie
comperguntando
divisão. Iniciepara
perguntando
a
para a
problema de problema
cada vez. de cada vez.
turma
o
preço
de
turma
cada
o
medalha.
preço
de
Em
cada
seguida,
medalha.
lance
Em
alguns
seguida,
questionamentos,
lance
alguns
questionamentos,
como:
como:
Leia cada situação-probleLeia cada situação-problecomprarem
comprarem
quanto
5 medalhas,
elas gastarão?
quantoEelas
10 medalhas?
gastarão? E 10 medalhas?
ma e converse com
ma eosconverse
es- - Se
com
os es- -5Semedalhas,
- Será
- Será que elas
comprar
conseguirão
20 medalhas?
comprarE20
50medalhas?
medalhas?E 50 medalhas?
tudantes sobre tudantes
do que sesobre
do que elas
se conseguirão
Esses
questionamentos
ajudam a turmaajudam
a pensar
a turma
sobre aestratégias
pensar sobre
de cálculo
estratégias
para de cálculo para
trata a situação,trata
o quea eles
situação,
o que
eles Esses questionamentos
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tes estratégias. tes estratégias.
Na Atividade 2,
Naos
Atividade
estu2, os estudantes irão resolver
dantes um
irão resolver um
problema envolvendo
problemaa envolvendo a
multiplicação com
multiplicação
a ideia com a ideia
de
proporcionalidade
de
proporcionalidade
entre duas grandezas.
entre duas grandezas.
Quando dizemos
Quando
que um
dizemos que um
copo custa R$ 5,50,
copotemos
custa R$ 5,50, temos
uma relação entre
uma duas
relação entre duas
variáveis: a quantidade
variáveis:dea quantidade de
estudantes podem
Osresolver
estudantes
por podem
meio daresolver
multiplicação
por meio
porda
10,
multiplicação
obtendo 5,50por
x 10
10,=obtendo
55 e dobrar
5,50 x 10 = 55 e dobrar
copos e o preço.
copos
Se varia
e o preço. Se varia
esultado 55 x 2 =o 110.
resultado
Podem
55 resolver
x 2 = 110.
pelaPodem
multiplicação
resolverpor
pela10,
multiplicação
obtendo 5,50
porx 10,
10 =obtendo
55 e, 5,50 x 10 = 55
e,quantidade adequantidade
a
copos,
de copos,
parcelas:
55 +duas
55 =parcelas:
110 Podem
55 +
resolver
55 = 110
por Podem
meio daresolver
multiplicação
por meio
porda multiplicação por
seguida, somar duas
em seguida,
somar
o
preço
total
o
varia
preço
prototal
varia pro5,50 x 2 = 11 e multiplicar
2: 5,50 x 2o =
resultado
11 e multiplicar
por 10, encontrando
o resultado por
como
10,resultado:
encontrando
R$ 110,00.
como resultado:
Podem R$ 110,00. Podem
porcionalmente,
porcionalmente,
fazendo
fazendo
olver por meio doresolver
algoritmo
porconvencional.
meio do algoritmo
Ou resolver
convencional.
com base
Ounaresolver
proporcionalidade:
com base na proporcionalidade:
uma
relação
com
uma
a
relação
mulcom
a muledalhas
ValorMedalhas
gasto (R$)
Valor gasto (R$)
tiplicação.
O
mesmo
tiplicação.
irá
O
mesmo
irá
1
5,501
5,50
acontecer
no
item
acontecer
B.
no
item
B.
2
11,00
2
11,00
Você pode discutir
Vocêcom
podea discutir com a
10
55,00
10
55,00
turma
sobre
o
símbolo
turma
sobre
das o símbolo das
20
110,00
20
110,00
Olimpíadas, queOlimpíadas,
são arcos que são arcos
entrelaçados entrelaçados
represenrepresentando a união tando
dos cinco
a união dos cinco
continentes emcontinentes
prol dos em prol dos
esportes.
esportes.
Peça que leiamPeça
o probleque leiam o problema. Em seguida,
ma. lance
Em seguida, lance
alguns questionamentos
alguns questionamentos
e registre na lousa
e registre
em for-na lousa em formae de tabela a ma
relação
de tabela
da a relação da
sse item, os estudantes
Nesse item,
deverão
os estudantes
perceber que
deverão
Brunaperceber
deverá comprar
que Bruna
7 pacotes
deverácom
comprar
3 copos
7 pacotes
e
com 3 copos
brará um copo, gastando:
sobrará um
15 xcopo,
7 = R$
gastando:
105. 15 x 7 = R$ 105.
quantidade de copos
quantidade
e do de copos e do
Pacote
ValorPacote
gasto (R$)
Valor gasto (R$)
dem resolver comPodem
base naresolver
proporcionalidade:
com base na proporcionalidade:
preço pago: preço pago:
1
15,00
1
15,00
- Qual o preço do
- Qual
copo?o preço do copo?
2
30,00
2
30,00
- Se ela comprar- Se
2 copos,
ela comprar 2 copos,
4
60,00
4
60,00
quanto ela gastará?
quanto ela gastará?
7
105,00
7
105,00
- Se ela comprasse
- Se 10
ela cocomprasse 10 copos, ela gastariapos,
mais
elaque
gastaria mais que
R$ 50,00, menos
R$ que
50,00,
R$ menos que R$
50,00 ou exatamente
50,00 ou
R$exatamente R$
50,00?
50,00?
Esses questionamentos
Esses questionamentos
possibilitam que
possibilitam
os estu- que os estuencontrar a resposta
encontrar
do problema.
a resposta do problema.
dantes façam estimativas
dantes façam estimativas
Nesse problema,
Nesse
vocêproblema,
poderá propor
você uma
poderá
resolução
propor baseada
uma resolução
efetivamente
baseadanaefetivamente
pro- e encontrem
na pro- os eresultados
encontrem os resultados
porcionalidade porcionalidade
entre duas grandezas.
entre duas
Quando
grandezas.
dizemos
Quando
que uma
dizemos
medalha
quecusta
uma R$
medalha
custa
R$ facilidade,
com mais
com mais
ob- facilidade, ob2,00, temos uma
2,00,
relação
temos
entre
uma
duas
relação
variáveis:
entre aduas
quantidade
variáveis:dea medalhas
quantidade
e odepreço.
medalhasservando
e o preço.os seus
servando
erros eos seus erros e
Se varia a quantidade
Se variadea medalhas,
quantidadeo de
preço
medalhas,
total varia
o preço
proporcionalmente,
total varia proporcionalmente,
fazendo acertos.
fazendo acertos.
uma relação com
uma
a multiplicação.
relação com a multiplicação.
Durante a resolução
Durantedosa resolução dos
Nesse problema,
Nesse
é importante
problema,observar
é importante
se os estudantes
observar sepercebem
os estudantes
que irá
percebem
sobrar queproblemas,
irá sobrar é importante
problemas, é importante
R$ 1,50 e que, nesse
R$ 1,50
caso,
e que,
não nesse
será possível
caso, não
comprar
será possível
outra medalha.
comprar outra medalha. observar como os
observar
estudancomo os estudanproblemas
resolvem os problemas
Peça que resolvam
Peçaa que
situação
resolvam
e, na asocialização,
situação e, na
garanta
socialização,
a apresentação
garanta adeapresentação
diferen- tes
de resolvem
diferen- os tes
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e socializar as ediferentes
socializar as diferentes
estratégias utilizadas
estratégias
por utilizadas por
eles, inclusive eles,
as equivoinclusive as equivocadas, para quecadas,
a turma
para que a turma
perceba os errosperceba
e faça os erros e faça os
apontamentos. apontamentos.
Outra opOutra opção é que alguns
ção
estudané que alguns estudantes possam ir à tes
lousa
possam
para ir à lousa para
explicar como explicar
pensaram,
como pensaram,
e a turma validará
e a ou
turma
não,validará ou não,
fazendo os apontamentos
fazendo os apontamentos
necessários. Dessa
necessários.
forma, Dessa forma,
haverá interaçãohaverá
entreinteração
os
entre os
O QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

aula, recupere aula,
com recupere
sua
com sua
turma o que aprendemos
turma o que aprendemos
hoje. Retome hoje.
sobre Retome
as
sobre as
operações queoperações
eles re- que eles resolveram durante
solveram
a aula,durante a aula,
discutindo sobre
discutindo
os pro- sobre os procedimentos utilizados
cedimentos
por utilizados por
eles.
eles.

Aula 7 – Os Aula
números
7 – Os números
racionais e oracionais
sistema e o sistema
monetário monetário
brasilei- brasileiro.
ro.
TEMPO

Uma aula

TEMPO

Uma aula

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Individual, comIndividual,
os estu- com os estudantes dispostos
dantes
em dispostos
U
em U
para discussõespara
e comendiscussões e comentários.
tários.

(EF04MA10A) (EF04MA10A)
ReconheReconhecer que as regras
cer do
quesisas regras do sistema de numeração
tema decide numeração decimal podem ser estendidas
mal podem ser estendidas
para a representação
para adecirepresentação
de um número
deci- racional.
de um número racional.
mal de um número
mal de
racioum número racio(EF04MA10B)
Reconhecer, comparar
Reconhecer,
que ascomparar
regras doque
sistema
as regras
de numeração
do sistema decide numeração deci
nal e relacionarnaldécimos
e relacionar
décimos (EF04MA10B)
podem
mal podempara
ser estendidas
a representação
para adecimal
representação
de um número
decimal racional
de um número
e re- racional e re
e centésimos com
e centésimos
a re- mal
com
a re-ser estendidas
décimoslacionar
e centésimos
décimos
com
e centésimos
a representação
com ado
representação
sistema monetário
do sistema
brasileiro.
monetário brasileiro
presentação dopresentação
sistema lacionar
do sistema
monetário brasileiro,
monetário
esta- brasileiro, estana forma
decimal
na com
forma
comdecimal com com
(EF05MA02)
(EF05MA02)
escrever e ordenar
Ler, escrever
números
e ordenar
racionais
números
racionais
belecendo relações
belecendo
entre relações
entre Ler,
das principais
preensãocaracterísticas
das principaisdo
características
sistema de numeração
do sistemadecimal,
de numeração
utilizando,
decimal, utilizando
representação representação
fracionária preensão
fracionária
recursos, acomo
composição
recursos,e adecomposição
composição eedecomposição
a reta numérica.
e a reta numérica.
e representaçãoe representação
decimal comodecimal

presenta a quartaRepresenta
parte do R$a1,00
quarta
e podemos
parte do R$
escrever
1,00 ecomo
podemos
R$ 0,25
escrever
ou 1/4.
como R$ 0,25 ou 1/4.

caderno do professor
caderno
professor
caderno
13 dodoprofessor
179
13
MATEMÁTICA | 123

- Quem conhece- Quem
esses núconhece esses números?
meros?
- O que eles têm
- O em
quecoeles têm em comum?
mum?

na frente do número
na frente
R$? do número R$?
Nesse momento,
Nesse
é immomento, é importante observar
portante
se osobservar se os
estudantes compreendem
estudantes compreendem
presenta a vigésima
Representa
parte do aR$
vigésima
1,00 e podemos
parte do R$
escrever
1,00 ecomo
podemos
R$ 0,05
escrever
ou 1/20.
como R$ 0,05 ou 1/20.
que se trata deque
números,
se trata de números,
racionais na forma
racionais
ou nana forma ou na
representação representação
decimal,
decimal,
em que temos em
a parte
que intemos a parte inteira (antes da vírgula)
teira (antes
e a da vírgula) e a
parte decimal (depois
parte decimal
da
(depois da
vírgula) e que ovírgula)
R$ repree que o R$ representa reais.
senta reais.
Você pode propor
Você pode
que propor que
eles comparem eles
alguns
comparem
núalguns números que estãomeros
na lousa.
que estão na lousa.
Inicie pelos números
Inicie pelos
que números que
representam orepresentam
sistema
o sistema
monetário, como:
monetário, como:
- João tem R$ 3,50,
- Joãoe tem
Car- R$ 3,50, e Carlos tem R$ 2,80.losQual
temdos
R$ 2,80. Qual dos
dois tem mais dinheiro?
dois tem mais dinheiro?
- Entre R$ 7,50 -eEntre
R$ 3,50,
R$ 7,50 e R$ 3,50,
qual é o maior?qual é o maior?
- Como podemos
- Como
fazerpodemos fazer
para compararpara
R$ 5,60
comparar R$ 5,60
e R$ 7,85? Qual
e R$será
7,85?
o Qual será o
maior?
maior?
Comente com Comente
a turma com a turma
R$ 2,95
R$ 2,95
R$ 2,80
R$ 2,80
R$ 3,25
R$ 3,25
que para compararmos
que para compararmos
números racionais
números
na for-racionais na forma decimal, precisamos
ma decimal, precisamos
olhar primeiro para
olharaprimeiro
parpara a parte inteira, o número
te inteira,
que o número que
tiver a maior parte
tiverinteira
a maior parte inteira
será o maior. Seserá
as partes
o maior. Se as partes
inteiras forem iguais,
inteirasdeforem iguais, devemos olhar para
vemos
a parte
olhar para a parte
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INTERVENÇÕESE INTERVENÇÕES
decimal: primeiro,
decimal:
com-primeiro, comO objetivo destaOatividade
objetivo desta
é queatividade
os estudantes
é queestabeleçam
os estudantes
relações
estabeleçam
entre orelações
siste- entre
o siste-os décimos,
paramos
paramos oos décimos, o
ma monetário brasileiro
ma monetário
e a representação
brasileiro e ade
representação
um número de
racional
um número
da forma
racional
fracio-da forma
fracioque tiver
o maior
quenúmero
tiver o maior número
nária e decimal.nária e decimal.
será o maior e, caso
será osejam
maior e, caso sejam
Para iniciar a atividade,
Para iniciar
escreva
a atividade,
alguns números
escreva alguns
racionais
números
na representação
racionais nadecimal
representação
decimal
iguais,
comparamos
iguais, os
comparamos os
na lousa, por exemplo:
na lousa, por exemplo:
centésimos. centésimos.
R$ 3,50
R$R$
2,80
3,50 R$ R$
5,60
2,80 R$ R$
7,85
5,60 R$ R$
0,50
7,85 R$ 7,50
R$ 0,50
R$ 7,50 Lance outros Lance
questionaoutros questionaance alguns questionamentos,
Lance alguns questionamentos,
como:
como:
mentos:
mentos:
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- Qual é maior:- Qual
4,56 éoumaior: 4,56 ou
5,89?
5,89?
- Qual é maior:- Qual
6,40 éoumaior: 6,40Maior
ou valor: o Miguel,
Maior
comvalor:
três reais
o Miguel,
e vintecom
e cinco
três reais
centavos.
e vinte
Menor
e cinco
valor:
centavos.
João, com
Menor
doisvalor:
reaisJoão,
e com dois reais e
oitenta centavos. oitenta centavos.
6,50?
6,50?

peça que leiampeça
as atividaque leiam as atividades e respondam
desàsequesrespondam às questões propostas. tões propostas.
Na Atividade 1,
Naos
Atividade
estu1, os estudantes irão fazerdantes
a relação
irão fazer a relação
entre o sistema entre
monetário
o sistema monetário
brasileiro e a representabrasileiro e a representaVerdadeira.
Verdadeira.
ção decimal e fracionária.
ção decimal e fracionária.
Converse com Converse
a turma com a turma
sobre a equivalência
sobreentre
a equivalência entre
Verdadeira.
Verdadeira.
o R$ 1,00 com as
o R$
moedas.
1,00 com as moedas.
Inicie questionando:
Inicie questionando:
- Quantas moedas
- Quantas
de 10 moedas de 10
centavos eu preciso
centavos
paraeu preciso para
Falsa, porque, se somarmos,
Falsa, porque,
teremos
se somarmos,
3,80.
teremos 3,80.
formar R$ 1,00?formar R$ 1,00?
- Quantas moedas
- Quantas
de 5 moedas de 5
Falsa, porque, comoFalsa,
as partes
porque,
inteiras
como
sãoasiguais,
partesdevemos
inteiras são
olhar
iguais,
para devemos
a parte decimal
olhar para
e, como
a parte
0,70
decimal e, como 0,7
centavos eu preciso
centavos
paraeu preciso para
é
maior
que
0,40,
então
é
maior
8,40
que
é
menor
0,40,
então
que
8,70.
8,40
é
menor
que
8,70.
formar R$ 1,00?formar R$ 1,00?
- Alguém já viu- Alguém
a moedajá viu a moeda
de 1 centavo?deComente
1 centavo? Comente
com eles sobrecom
a moeda
eles sobre a moeda
de 1 centavo, que
de um
1 centavo,
cen- que um cenFalsa, porque, se somarmos
Falsa, porque,
todos os
se somarmos
valores, teremos
todos R$
os valores,
2,10. teremos R$ 2,10.
tavo de real corresponde
tavo de real corresponde
à centésima parte
à centésima
de um parte de um
real e, portanto,
realsãoe, neportanto, são necessários 100 cessários
centavos 100 centavos
para completarpara
um completar
real,
um real,
e que podemoserepresenque podemos representar como sendotar
1/100
comoousendo 1/100 ou
0,01.
0,01.
Para a moeda dePara
10 centaa moeda de 10 centavos, precisamosvos,
de 10
precisamos
mode 10 moedas para formar
edas
R$ para
1,00,formar R$ 1,00,
e ela representae aela
décima
representa a décima
parte do R$ 1,00,
parte
podendo R$ 1,00, podendo ser representado
do sercomo
representado como
1/10 ou 0,10. 1/10 ou 0,10.
comparar
o quecomparar
tem maisoeque
o que
tem
tem
mais
menos
e o que
e escrever
tem menos
por extenso.
e escrever
Napor
atividade
extenso.
3, Na atividade 3
Peça que respondam
Peça que
a ati-respondam
a atividade e, em seguida,
vidadefaça
e, em seguida, faça
a socialização. a socialização.
você pode
contrário,
escrevê-las
você pode
na lousa
escrevê-las
e discutir
na lousa
com ae turma.
discutirCaso
comapresentem
a turma. Caso apresentem
Na Atividade 2,
Nano
Atividade
item contrário,
2, no item
A, os estudantes
A, os irão
estudantes irão
pode
utilizar
pode utilizar
de ordens
o quadro
e classes,
de ordens
acrescentando
e classes, as
acrescentando
novas ordensasà novas
direitaordens à direita
analisar quantoanalisar
cada um
quanto
cada
um o quadro
da
unidade
–
a
dos
da
unidade
décimos,
–
a
dos
centésimos
décimos,
a
dos
e
a
dos
centésimos
milésimos.
e
a
dos
milésimos.
tem em dinheiro
tempara
em odinheiro para o
Socialize irão
com a Socialize
turma as com
soluções.
a turma as soluções.
lanche.Em seguida,
lanche.Em
irão seguida,
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Aula 8 – Quem
Aulaficou
8 – Quem ficou
com a maior parte?
com a maior parte?
TEMPO

Uma aula

TEMPO

Uma aula

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Individual, comIndividual,
os estu- com os estudantes dispostos
dantes
em dispostos
U
em U
para discussõespara
e comendiscussões e comentários.
tários.
(EF04MA09A) (EF04MA09A)
ReconheReconhecer as fraçõescerunitárias
as frações unitárias
mais usuais (1/2,
mais
1/3,usuais
1/4, (1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/10 e 1/100)
1/5, na
1/10
re-e 1/100) na representação fracionária
presentação
e fracionária e
decimal como decimal
unidadescomo unidades
de medida menores
de medida
do menores do
que uma unidade,
que uma
uti- unidade, utilizando a reta lizando
numérica
a reta numérica
como recurso. como recurso.

vana, porque umGiovana,
pedaço de
porque
bolo que
um pedaço
foi dividido
de bolo
em que
2 partes
foi dividido
iguais éem
maior
2 partes
que um
iguais
pedaço
é maior
de que um pedaço de
o que foi divididobolo
em que
3 partes
foi dividido
iguais ou
emem
3 partes
6 partes
iguais
iguais.
ou em 6 partes iguais.
(EF04MA09B) (EF04MA09B)
Ler núme-

Giovana

Giovana
Maiara

Serão feitos 9
cupcakes de
chocolate;

Maiara Leandro

Serão feitos 9 6 de
cupcakes doce
de de
leite
chocolate;

Leandro

de coco
63de
doce de
leite

Ler números racionais de
rosuso
racionais
fre- de uso frequente, na representação
quente, na representação
fracionária e decimal.
fracionária e decimal.

(EF05MA03) (EF05MA03)
car e representar
car frações
e representar frações
(menores e maiores
(menores
quee maiores que
a unidade), associando-as
a unidade), associando-as
3 de cocoao resultado deao
uma
resultado
divi- de uma divisão ou à ideia de
sãoparte
ou àde
ideia de parte de
um todo, utilizando
um todo,
a retautilizando a reta
numérica comonumérica
recurso. como recurso.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES

O objetivo destaOatividade
objetivo desta atividade

frações, associando-as
frações, associando-as
à
à
ideia de parte de
ideia
umde
todo
parte de um todo
e ao resultado de
e ao
uma
resultado
dide uma divisão.
visão.
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?
Inicie a atividade
Inicieescrea atividade escrevendo na lousavendo
algumas
na lousa algumas
va na lousa alguns
va na
números
lousa alguns
racionais
números
na representação
racionais nadecimal:
representação
números
decimal:
represennúmeros
represenfrações
e questione
frações
se eosquestione se os
ando o sistematando
monetário
o sistema
brasileiro
monetário
e outros
brasileiro
não. Peça
e outros
que osnão.
estudantes
Peça querealizem
os estudantes
realizem conhecem
estudantes
estudantes
es- conhecem esa leitura e comparem
a leitura
quem
e comparem
é maior equem
queméémaior
menor,
e quem
realizando
é menor,
a composição
realizandoe aa composição
e a ses números.
ses números.
decomposição de
decomposição
alguns números.
de alguns números.
Explique para eles
Explique
que ospara eles que os
números racionais
números
pos- racionais possuem duas representasuem duas representa-
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ções: na forma decimal
ções: na eforma
na forma
decimal
fracionária.
e na forma
Na aula
fracionária.
anterior,Naeles
aulaviram
anterior,
a representação
eles viram adecimal
representação
e, nessadecimal
aula, e, nessa aula
irão discutir sobre
irãoa discutir
representação
sobre afracionária.
representação fracionária.
nador (número nador
abaixo(número
do traço abaixo
de fração)
do traço
denomina
de fração)
as partes
denomina
e o numerador
as partes e(número
o numerador
acima (número
do traço de
acima
fração)
do traço de fração
determina o número
determina
de partes.
o número de partes.
Escreva uma fração,
Escreva
poruma
exemplo,
fração,3/8
por(três
exemplo,
oitavos),
3/8e (três
explique
oitavos),
que,enesse
explique
caso,que,
o inteiro
nessefoi
caso,
dividido
o inteiro
em foi
8 partes
dividido em 8 parte

Peça que respondam
às atividades
propostas
e, empropostas
seguida, socialize.
Peça que
respondam
às atividades
e, em seguida, socialize.
Na Atividade 1,Nainicie
pedindo1,que
leiam
cada que
representação
escrita
no diálogo.
Em cada
uma pergunAtividade
inicie
pedindo
leiam cadafracionária
representação
fracionária
escrita
no diálogo.
Em cada uma pergun
te em quantas partes
inteiro partes
foi dividido,
quantas
partes cada
um partes
irá comer
bolo
quantas
sobrar.
te em oquantas
o inteiro
foi dividido,
quantas
cadadoum
iráecomer
do partes
bolo e irão
quantas
partes irão sobrar
Peça que encontrem
o estudante
queocomeu
o maior
bolo pedaço
e que representem
cada
situação por
meio
de por meio de
Peça que
encontrem
estudante
que pedaço
comeu odomaior
do bolo e que
representem
cada
situação
um desenho. É importante
observar
se os estudantes
que os bolos sãoque
todos
do mesmo
tamanho,
um desenho.
É importante
observar secompreenderam
os estudantes compreenderam
os bolos
são todos
do mesmo tamanho
bolo.

bolo.

escrevam a fração,
ou pode
escrever
fraçãoescrever
e pedir aque
os estudantes
porrepresentem
meio de desenhos.
escrevam
a fração,
ouapode
fração
e pedir querepresentem
os estudantes
por meio de desenhos.
Na Atividade 2,NaosAtividade
estudantes2,devem
descobrirdevem
a quantidade
Para
eles devem
dividir
quanti-dividir a quanti
os estudantes
descobrirdea cupcakes.
quantidade
deisso,
cupcakes.
Para isso,
elesadevem
dade de cupcakes
pelo
fração que indica
em quantas
partes
todo será
dividido.
dade
dedenominador
cupcakes pelodadenominador
da fração
que indica
em oquantas
partes
o todo será dividido.
Para iniciar a atividade,
façaadesenhos
lousa
com dois
de 6dois
maçãs
e questione:
Para iniciar
atividade,na
faça
desenhos
na grupos
lousa com
grupos
de 6 maçãs e questione:
Em um grupo deEm
6 maçãs:
um grupo de 6 maçãs:
— Eu preciso da —metade
dessas
fazermaçãs
um bolo.
irei utilizar?
Eu preciso
da maçãs
metadepara
dessas
paraQuantas
fazer ummaçãs
bolo. Quantas
maçãs irei utilizar?
No outro grupo No
de outro
6 maçãs:
grupo de 6 maçãs:
— Com 1/3 das maçãs,
um suco.
utilizareimaçãs
para outilizarei
suco? para o suco?
— Com irei
1/3 fazer
das maçãs,
ireiQuantas
fazer ummaçãs
suco. Quantas
Faça marcações Faça
nos desenhos
que
nomostrar
primeiroque
grupo
o todo foigrupo
dividido
em foi
2 partes,
e pegamos
1 e pegamos 1
marcaçõespara
nos mostrar
desenhos
para
no primeiro
o todo
dividido
em 2 partes,
parte; no segundo,
o todo
foi dividido
em foi
3 partes,
e pegamos
1 parte
para o suco.
parte;
no segundo,
o todo
dividido
em 3 partes,
e pegamos
1 parte para o suco.
Peça que leiam Peça
a atividade
e respondam
indicando
a quantidade
de de
cada
sabor. Odedeseque leiam
a atividadeàsequestões,
respondam
às questões,
indicandodea cupcakes
quantidade
cupcakes
cada sabor. O dese
nho é um bom recurso
para
os recurso
estudantes
questão proposta.
nho é um
bom
pararesponderem
os estudantesà responderem
à questão proposta.
Depois que resolverem
o problema,
converse
com a converse
turma sobre
comoaresolveram
o problema
e a oque
Depois que
resolverem
o problema,
comaamaneira
turma sobre
maneira como
resolveram
problema e a que
resultados chegaram.
Peçachegaram.
que os estudantes
chegaram aque
respostas
diferentes
mostrem
suas resoluções,
mes-resoluções, mes
resultados
Peça queque
os estudantes
chegaram
a respostas
diferentes
mostrem suas
mo as equivocadas,
para
que, com apara
turma,
consigam
encontrar
a solução
correta.
mo as
equivocadas,
que,
com a turma,
consigam
encontrar
a solução correta.
O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

tantes estudadas
tantes
nessas
estudadas
atividades:
nessas atividades:

-

calcular 1/2 ou 1/3
calcular
ou 1/4
1/2eou
pedir
1/3que
ou 1/4
encontrem
e pedir que
quanto
encontrem
representa
quanto
metade
representa
dos estudantes
metade dos
presentes,
estudantes
um terço
presentes, um terço
ou um quarto dos
ouque
um quarto
estão nados
sala.
queVocê
estão
pode
na sala.
propor
Você
outras
podesituações,
propor outras
comosituações,
colocar uma
como
quantidade
colocar uma
de lápis
quantidade
em de lápis em
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do professor
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do professor
do professor
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Aula
Aula9 9– –AsAula
Asfiguras
Aula
figuras
9 9– –AsAsfiguras
figuras
geométricas
geométricas
geométricas
geométricas
TEMPO
TEMPO

TEMPO
TEMPO

Uma
Uma
aula.
aula. Uma
Uma
aula.
aula.

MATERIAIS
MATERIAIS
NECESSÁRIOS
NECESSÁRIOS
MATERIAIS
MATERIAIS
NECESSÁRIOS
NECESSÁRIOS

Quadro
Quadro
dede
gizgiz
eQuadro
caixa
eQuadro
caixa
com
de
com
de
gizgiz
e caixa
e caixa
com
com
poliedro:
poliedro:
prismas
prismas
poliedro:
poliedro:
e pirâe pirâprismas
prismas
e pirâe pirâmides
mides
com
com
diferentes
diferentes
mides
mides
com
po-com
po-diferentes
diferentes
po-polígonos
lígonos
na na
base.
base.
lígonos
lígonos
na na
base.
base.
ORGANIZAÇÃO
ORGANIZAÇÃO
DA
ORGANIZAÇÃO
DA
TURMA
ORGANIZAÇÃO
TURMA DADA
TURMA
TURMA

Individual,
Individual,
ouou
em
Individual,
em
Individual,
duplas,
duplas,
ouou
emem
duplas,
duplas,
com
com
os os
estudantes
estudantes
com
com
dispososdisposos
estudantes
estudantes
disposdispostostos
emem
U para
U para
discussões
tos
discussões
tos
emem
U para
eU para
e discussões
discussões
e e
comentários.
comentários.comentários.
comentários.
(EF04MA17A)
(EF04MA17A)
(EF04MA17A)
Associar
(EF04MA17A)
Associar
Associar
Associar
prismas
prismase epirâmides
prismas
pirâmides
prismasae aepirâmides
pirâmidesa a
- - lisar,
lisar,
nomear
nomear
elisar,
comparar
elisar,
comparar
nomear
nomear
e comparar
e comparar
Pirâmide
Pirâmide
de base
de base
quadrada.
Pirâmide
quadrada.
Pirâmide
de base
de base
quadrada.
quadrada.
seus
seusatributos,
atributos,
seus
estabeleseus
estabeleatributos,
atributos,estabeleestabelecendo
cendorelações
relações
cendo
entre
cendo
entre
relações
asrelações
as entre
entreas as
representações
representações
representações
planas
representações
planase e planas
planase e
regularidades
regularidadesnas
regularidades
nas
regularidades
contaconta- nasnascontacontagens
gens
dede
faces,
faces,
gens
vértices
gens
vértices
dede
efaces,
efaces,
vértices
vértices
e e
arestas
arestas
nono
caso
caso
arestas
dos
arestas
dos
prisno
prisno
caso
caso
dosdos
prisprismas
mas
e das
e das
pirâmides.
pirâmides.
mas
mas
e das
e das
pirâmides.
pirâmides.
(EF04MA17B)
(EF04MA17B)
(EF04MA17B)
(EF04MA17B)
as as
regularidades
regularidades
asnas
as
regularidades
nas
regularidades
conconnasnas
concontagens
tagensdedefaces,
faces,
tagens
tagens
vértices
vértices
dedefaces,
faces,
vértices
vértices
e arestas
e arestas
nono
caso
caso
e arestas
dos
e arestas
dos
prisprisnono
caso
caso
dosdos
prisprismas
mas
e das
e das
pirâmides.
pirâmides.
mas
mas
e das
e das
pirâmides.
pirâmides.
(EF05MA16)
(EF05MA16)(EF05MA16)
Associar
(EF05MA16)
Associar
Associar
Associar

3 3

4 43 3

4 44 4

6 64 4

6 6

4 4

5 54 4

5 55 5

8 85 5

8 8

6 6

7 76 6

7 77 7

12 127 7

12 12

- - râmides,
râmides,
cilindros
cilindros
râmides,
erâmides,
cones)
e cones)
cilindros
cilindros
e cones)
e cones)
e analisar,
e analisar,
nomear
nomear
e analisar,
e eanalisar,
come comnomear
nomear
e come comparar
parar
seus
seus
atributos.
atributos.
parar
parar
seus
seus
atributos.
atributos.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E EIN-INE EIN-INTERVENÇÕES
TERVENÇÕES TERVENÇÕES
TERVENÇÕES

Comente
Comentecom
com
Comente
aComente
aturma
turma
com
coma aturma
turma
que,
que,
nesta
nesta
aula,
aula,
que,
irão
que,
irão
nesta
disnesta
disaula,
aula,
irãoirão
dis-dis- Quantos
vértices
-ele
Quantos
ele
tem?
tem?
vértices
vértices
eleele
tem?
tem?
- - - Quantos
-vértices
- - Quantos
Quantas
Quantas
arestas?
arestas?
Quantas
Quantas
arestas?
arestas?
ométricas
ométricaspresentes
presentes
ométricas
ométricas
emem
presentes
presentesemem
- Quantas
faces?
faces?
- Quantas
- Quantas
faces?
faces?
imagens.
imagens. imagens.
imagens. - Quantas
Escolha
Escolha
uma
uma
pirâmide
Escolha
pirâmide
Escolha
euma
faça
euma
faça
pirâmide
ospirâmide
os
mesmos
mesmos
e faça
equestionamentos.
faça
questionamentos.
os os
mesmos
mesmos
questionamentos.
questionamentos.
Retome
Retome
com
com
eles
Retome
eles
que
Retome
que
o com
o com
eles
eles
queque
o o
Retome
Retome
com
com
eles
Retome
eles
sobre
Retome
sobre
com
as com
aseles
eles
sobre
sobre
as
as
nome
daalguns
da
pirâmide
pirâmide
nome
nome
está
está
daassociado
da
pirâmide
associado
pirâmide
ao
está
ao
polígono
está
associado
polígono
associado
da da
ao
suaao
sua
polígono
base.
polígono
base. da da
suasua
base.
base.
características
característicasde
características
de
características
alguns
alguns nome
de
dealguns
poliedros.
poliedros.Escolha
Escolha
poliedros.
poliedros.
umumEscolha
Escolhaumum

ase.
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Na Atividade 2,NaosAtividade
estu- 2, os estucar, pelas características,
car, pelas características,
uma pirâmideuma
de base
pirâmide de base
pentagonal. pentagonal.
Apresente paraApresente
a turma para a turma

base.

prismas e pirâmides,
prismas e pirâmides, e
diferenças e semelhanças
diferenças e semelhanças
entre eles. Retome
entre com
eles. Retome com
eles os elementos
elesdeosuma
elementos de uma
x

x

râmide de base pentagonal.
Pirâmide de base pentagonal.

x

x

sobre a mesa para
sobre
a visua mesa para a visualização dos estudantes
alização dos estudantes
e selecione alguns
e selecione
para alguns para
terísticas mencionadas
terísticas mencionadas
na atividade. O na
objetivo
atividade.
é O objetivo é
que os estudantes
que perceos estudantes percebam que os poliedros
bam que
comos poliedros com
faces triangulares
facessãotriangulares
as
são as
pirâmides, o poliedro
pirâmides,
que o poliedro que
apresenta cincoapresenta
faces em cinco faces em
forma de triângulo
forma
possui
de triângulo possui
a base pentagonal
a base
e sopentagonal e somente o tetraedro
mente
temototetraedro tem todas as faces triangulares.
das as faces triangulares.
Em seguida, elesEmirão
seguida,
rela- eles irão relacionar a pirâmide
cionar
de base
a pirâmide de base
pentagonal compentagonal
a sua pla- com a sua plaO QUE
HOJE?

APRENDEMOS
O QUE APRENDEMOS
HOJE?

aula, recupere aula,
com recupere
sua
com sua
turma o que aprendemos
turma o que aprendemos
do geométrico do
(diferente
geométrico (diferente
do que foi explorado)
do que foi
e explorado) e
explore com eles
explore
as suas
com eles as suas
características:
nome do
nome do
ouvre em Paris.Louvre
É o museu
em Paris.
maisÉimportante
o museu mais
da França
importante
e um da
dosFrança
mais visitados
e um dosno
mais visitados
no características:

faces.
algum
Peça que algum
- faces. Peça- que
estudante
estudante
na represente na
presenta a entrada
presenta
do museu.
a entrada
Vocêdo
pode
museu.
deixar
Você
as pirâmides
pode deixar
expostas
as pirâmides
em cima
expostas
da em
cima da represente
mesa para que os
mesa
estudantes
para quepossam
os estudantes
analisarpossam
e relacionar
analisar
come arelacionar
imagem.com a imagem.
Nos itens B e C, Nos
os estudantes
itens B e C,irão
os estudantes
completar oirão
quadro
completar
observando
o quadro
os elementos
observandodeos elementos de
a turma
os polígonos
a turmaque
os polígonos que
ada pirâmide ecada
observar
pirâmide
as regularidades
e observar asentre
regularidades
o númeroentre
de faces,
o número
vérticesdeefaces,
ares- vértices
e aresrepresentam asrepresentam
faces, dis- as faces, discutindo sobre suas
cutindo
caracsobre suas caracdessa atividade.dessa atividade.
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terísticas.

terísticas.

Aula 10 – Vamos
Aulafazer
10 – Vamos fazer
suco?
suco?
TEMPO

Uma aula.

TEMPO

Uma aula.

ORGANIZAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO
TURMA
DA TURMA

Atividade em duplas,
Atividade
comem duplas, com
os estudantes osdispostos
estudantes dispostos
em U para discussões
em U para
e discussões e
comentários. comentários.
(EF04MA20) (EF04MA20)
Medir e
Medir e
estimar comprimentos
estimar comprimentos
(incluindo perímetros),
(incluindo perímetros),
massas e capacidades,
massas utie capacidades, utilizando unidades
lizando
de meunidades de medidas padronizadas
didas mais
padronizadas mais
usuais, valorizando
usuais,
e resvalorizando e respeitando a cultura
peitando
local. a cultura local.
Ela deverá comprar 4Elagarrafas
deveráde
comprar
250 mL4 para
garrafas
formar
de 250
1 litro
mLde
para
suco
formar
concentrado.
1 litro de suco concentrado.

(EF05MA19) Resolver
(EF05MA19)
e
Resolver e
elaborar problemas
elaborar
envolproblemas envolvendo medidasvendo
das granmedidas das grandezas comprimento,
dezas área,
comprimento, área,
É mais vantajoso elaÉ comprar
mais vantajoso
a garrafa
eladecomprar
1 litro, aporque
garrafasedeela
1 litro,
comprar
porque
garrafas
se ela
decomprar
250 mL,garrafas
irá
de 250 mL,
massa, tempo, temperatumassa, tempo, temperatuprecisar
comprar
4
garrafas
precisar
comprar
e
pagará
4
3,00
garrafas
+
3,00
e
pagará
+
3,00
3,00
+
3,00
+
3,00
=
12,00,
+
3,00
e
a
+
garrafa
3,00
=
de
12,00,
1
litro
e
a
garrafa
de 1 li
ra e capacidade,rarecorrene capacidade, recorrencusta R$ 10,50.
custa R$ 10,50.
do a transformações
do a transformações
entre
entre
as unidades mais
as unidades
usuais mais usuais
em contextos sociocultuem contextos socioculturais.
rais.
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
E INE INTERVENÇÕES TERVENÇÕES
As possibilidades são:
As possibilidades são:

Nesta aula, o Nesta
objetivoaula,
é o objetivoMuçarela:
é
5 bandejas
Muçarela:
de 100 g;5 2bandejas
bandejasdede100
200g;g2ebandejas
1 bandejadede200
100g g;
e 13bandeja
bandejasdede100
100g;g3ebandejas de 100 g
1 bandeja de 200 g.1 bandeja de 200 g.
que os estudantes
que osesti-estudantes estimem, meçam mem,
e compameçam e compaPresunto: 4 bandejas
Presunto:
de 100 g;4 2bandejas
bandejasdede100
200g;g;2 1bandejas
bandejade
de200
200g;g 1e 2bandeja
bandejas
de de
200100
g eg2 bandejas de 100 g
rem medidas derem
capacidamedidas de capacidade e de massa. de e de massa.
Comente com Comente
a turma com a turma
que, nessa aula,
que,
irãonessa
dis- aula, irão discutir sobre as cutir
grandezas
sobre as grandezas
de capacidade de
e de
capacidade
mase de massa e unidades de
sa emedida
unidadescapacidade?
de medida capacidade?
que para
Comente
medir que
capacidade
para medir
utilizamos
capacidade
o litroutilizamos
e que 1 Locorresponde
litro e que 1aL1000
corresponde a 1000
convencionais. convencionais.
Retome Comente
Retome
mL.
mL.
com a turma sobre
comaagranturma sobre a granSobre aLance
grandeza
Sobre
massa,
a grandeza
questione:
massa, questione:
deza de capacidade.
deza Lance
de capacidade.
- Quais as unidades
- Quais
de as
medida
unidades
utilizamos
de medida
para utilizamos
medir massa?
para medir massa?
alguns questionamentos,
alguns questionamentos,
como:
como:
Comente que para
Comente
medirque
a massa,
para medir
as medidas
a massa,
queasmais
medidas
utilizamos
que mais
é o quilograma
utilizamos é o quilograma
(kg)de
e omedigrama (g)
(kg)
e que
e o grama
1 kg equivale
(g) e quea 11.000
kg equivale
g. Mas que
a 1.000
temos
g. Mas
as unidades
que temos
miligraas unidades miligra
- Quais unidades- Quais
de mediunidades
e tonelada.
tonelada
e tonelada.
equivale
A tonelada
a 1.000equivale
kg, e 1 ga 1.000
representa
kg, e1.000
1 g representa
mg.
1.000 mg.
da utilizamos para
da utilizamos
medir ma
para
medir Ama
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Peça que leiam Peça
e resolvam
que leiam
as atividades.
e resolvam as atividades.
Na Atividade 1,NaosAtividade
estudantes1,irão
os estudantes
analisar quais
irãodas
analisar
duas quais
compras
daséduas
maiscompras
vantajosa.
é mais
, Assim,
vantajosa.
deverão, Assim,
perceber
deverão perceber
que para comprar
queum
para
litrocomprar
de sucoum
levando
litro deembalagens
suco levando
deembalagens
250mL serãode
necessárias
250mL serão
4 garrafas,
necessárias
e como
4 garrafas,
cada gar-e como cada garafa custa R$ 3,00,
rafaocusta
valorR$
total
3,00,
seráo de
valor
R$total
12,00,
será
e adegarrafa
R$ 12,00,
de 1ecusta
a garrafa
R$ 10,50.
de 1 custa R$ 10,50.
No Item c, os estudantes
No Item c,irão
os estudantes
resolver umirão
problema
resolverenvolvendo
um problema
a grandeza
envolvendo
massa.
a grandeza
Para resolver
massa.o Para
problema,
resolver o problema,
eles irão encontrar
elesasirão
diferentes
encontrarpossibilidades
as diferentes para
possibilidades
comprar 500g
para de
comprar
muçarela
500g
e 400g
de muçarela
de presunto,
e 400g
sendo
de presunto,
que
sendo que
s bandejas contém
as bandejas
100 g econtém
200 g. Socialize
100 g e 200
as respostas
g. Socialize
dosasestudantes,
respostas dos
apresentando
estudantes,asapresentando
diversas possibilidades
as diversas possibilidades
de soluções. de soluções.

O QUE APRENDEMOS
O QUEHOJE?
APRENDEMOS HOJE?

dade e de massadade
maise usuais,
de massa
relembrando
mais usuais,
que
relembrando
1 L corresponde
que 1aL1.000
corresponde
mL, 4 garrafas
a 1.000de
mL,
250
4 garrafas
mL correspondem
de 250 mL correspondem
1 L, 1 kg corresponde
a 1 L, 1 kg
a 1.000
corresponde
g, e 1 gacorresponde
1.000 g, e 1ag1.000
corresponde
mg, deixando
a 1.000claro
mg, que
deixando
essas claro
unidades
que essas
são asunidades
mais são as mais
encontradas no encontradas
nosso dia a dia.
no nosso dia a dia.
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Sugestões de Sequências/Atividades EMAI 4º ano
HABILIDADES

VOL. 1 E VOL. 2

ATIVIDADES

(EF04MA01B) Reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais, e utilizar as regras do
sistema de numeração decimal, para leitura, escrita comparação e ordenação no contexto
diário.

Sequência 1

1.4 e 1.5

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além
de fazer estimativas do resultado.

Sequência 4

4.2 e 4.3

Sequência 17

17.2

Sequência 15

15.4 e 15.5

Sequência 19

19.1 e 19.2

Sequência 23
Sequência 31

23.1 e 23.2 e 31.4

Sequência 11

11.1 e 11.2

Sequência 9
Sequência 14

9.1 e 9.2
14.1 e 14.2

da multiplicação: adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA10A) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser
estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e
centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro, estabelecendo relações
entre representação fracionária e representação decimal de um número racional.
(EF04MA10B) Reconhecer, comparar que as regras do sistema de numeração decimal
podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar
décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro.
(EF04MA09A) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
na representação fracionária e decimal como unidades de medida menores do que uma
unidade, utilizando a reta numérica como recurso.
(EF04MA09B) Ler números racionais de uso frequente, na representação fracionária e
decimal.
parar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais,

-

e das pirâmides.

dos prismas e das pirâmides.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades,
utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a
cultura local.
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Sugestões de Sequências/Atividades EMAI – 5º ano
HABILIDADES

VOL. 1

ATIVIDADES

Sequência 2

2.2

Sequência 4

4.2

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão
das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos,
a composição e decomposição e a reta numérica.

Sequência 7

7.1

ciando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta
numérica como recurso.

Sequência 7

7.5 e 7.6

Sequência 10

10.1 e 10.4

Sequência 13

13.1

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar
com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números
natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre
as unidades mais usuais em contextos socioculturais.
(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre
as unidades mais usuais em contextos socioculturais.
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1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

APRENDER
SEMPRE

APRENDER SEMPRE

VOLUME 1

1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA

2021

CARO ESTUDANTE,
VOLUME 1.2021

FIZEMOS ESTE MATERIAL PARA VOCÊ APRENDER CADA VEZ MAIS. AS ATIVIDADES PROPOSTAS AQUI
IRÃO AJUDÁ-LO A AMPLIAR SEUS SABERES PARA QUE POSSA CRESCER E ENTENDER O MUNDO AO SEU REDOR!
DESEJAMOS A VOCÊ ÓTIMOS ESTUDOS!

