
 
Tema Identidade – 2º Ano 

 
Professoras, 

 É com muita alegria que iniciamos os nossos trabalhos nesse ano de 2010, conto com 
vocês, mais uma vez, como parceiras na busca de oferecer aos nossos alunos uma educação 
de qualidade, numa perspectiva de que, na educação, nada está pronto e acabado, mas em 
constante construção. 

 Este material tem o objetivo de auxiliar na preparação das aulas, com algumas dicas de 
trabalho. Espero que possa ajudá-las na elaboração de propostas ainda mais amplas. 

 Desejo a vocês um ano repleto de realizações e contem sempre com o meu apoio. 
Estou à disposição no departamento pedagógico – anos iniciais, no prédio da papelaria 
tributária (entrada pelos fundos).  

 
                                                                                          Lorena Lidiane Silveira 

Anápolis, Janeiro/2010. 
 

AMBIENTE ALFABETIZADOR 
 

A sala de aula precisa ser um espaço vivo, dinâmico e em movimento, cuja intenção é 
provocar as interações entre as crianças, o professor e os objetos de conhecimento. Organizar, 
antecipadamente: 

� Lista nominal : Com os nomes dos alunos com letra de imprensa maiúscula (caixa-alta). 
Usar essa lista em diversos momentos para trabalhar com dinâmicas e atividades que 
façam referência aos nomes das crianças. 

� Alfabeto : É importante que desde o primeiro dia de aula, o aluno estabeleça um contato 
visual com códigos convencionais da escrita (o alfabeto). Para isso, deve estar fixadas 
no mural ou parede da sala de aula cartelas, contendo todas as letras do alfabeto nas 
quatro formas de escrita. 
Sugestão: Se possível, cada criança deverá ter o seu alfabeto, com os quatro tipos de 
letra, xerocado em cartolina, para ser consultado em sala e nas tarefas de casa. 

Exemplo:  
O professor deverá explorar o trabalho com o alfabeto no decorrer do ano, variando as 

atividades e construindo com os alunos o alfabeto concreto, o ilustrativo e o de palavras, da 
seguinte maneira: 

1. Alfabeto concreto: O professor poderá pedir a cada um dos alunos que traga de sua 
casa um objeto pequeno, cujo nome se inicia com uma letra do alfabeto (a combinar). 
Cada um dos objetos deverá ser colocado dentro de um saco plástico. Esses sacos 
serão colocados abaixo das cartelas de letras que estarão fixadas no mural ou parede. 
Os sacos deverão ser etiquetados pelos alunos com as letras indicadas. 

2. Alfabeto figurativo: Após a construção do alfabeto concreto, o professor poderá sugerir a 
elaboração do alfabeto figurativo. Para tanto, cada aluno trará uma gravura, cujo nome 
se inicia com uma letra do alfabeto, para fixá-la acima das cartelas, escrevendo o nome 
da figura e destacando a primeira letra. Essas figuras poderão ser modificadas, 
mensalmente, para aprimorar o trabalho de associação e ampliação do vocabulário. 
Outra sugestão é que cada mês seja explorado um grupo semântico, como nome de 
frutas, animais, objetos, etc. 

3. Alfabeto de palavras: O professor poderá propor a elaboração de um dicionário. Para 
isso, poderá usar folhas de papel sulfite. Cada folha corresponderá a uma letra do 
alfabeto. A capa deverá ser ilustrada pelos alunos. À medida que as letras forem sendo 
trabalhadas, os estudantes vão dizendo palavras que se iniciam com elas. Com a ajuda 
do professor, eles irão registrá-las no dicionário, que deverá ficar exposto em um painel 
em sala de aula. 



� Alfabeto móvel : O trabalho com o alfabeto móvel deverá estar presente do começo ao 
fim do ano, porque através do trabalho contextualizado com este recurso os alunos se 
tornarão capazes de identificar as letras e discriminá-las visualmente e auditivamente, 
perceber que as palavras são formadas por letras, perceber a posição das letras nas 
palavras e sua forma fixa em cada uma delas, perceber e comparar o número e a 
posição das letras.  

� Calendário:  Desde o primeiro dia de aula a sala deve dispor, se possível, de no mínimo, 
dois calendários diferentes: Calendário anual e calendário de folhas mensais móveis. 

O calendário de folhas mensais móveis pode ser utilizado para que as crianças 
estabeleçam relações do dia com o mês e a semana (estamos no início, no meio, no fim). 

O calendário anual pode ser utilizado para que a criança observe a passagem do tempo 
sem interrupções. 

Com base na apresentação dos calendários o professor e os alunos poderão marcar:  
1. Os dias em que as crianças não freqüentam a escola; 
2. Os dias dos aniversários dos alunos; 
3. Os dias das festas habituais da escola; 
4. Passeios importantes da turma; 
5. As condições climáticas. 
Obs.: Todos os dias, além de atualizar o calendário, explorar as diferentes maneiras de se 

registrar as datas. Os registros devem ser feitos no quadro. Exs: 
• 19 de janeiro de 2009 - Segunda-feira. 
• 19/02/2009 – 2ª feira. 
� Crachás:  Preparar, antecipadamente, os crachás, escrevendo os nomes de seus alunos 

com letras de imprensa maiúsculas (caixa-alta). Entregá-los e explicar que, em cada 
crachá, está escrito o nome de uma criança, para que o professor e outras pessoas da 
escola possam identificá-la e chamá-la pelo nome, de forma correta. Fazer uso do 
crachá em diversas situações. Por exemplo: Para compor o quadro da chamada da sala 
de aula, questionar: Quantos alunos estão presentes? Quantos são meninos? Quantas 
são meninas?  Quais desses nomes têm a letra S, L, A... 

� Cartaz numeral/quantidade:  O cartaz atuará como fonte de informação sobre os 
numerais, associando-os às quantidades que representam, bem como sobre a escrita 
dos mesmos. 

� Formas geométricas/cores : O cartaz atuará como fonte de informação na identificação 
das formas geométricas e das cores nas atividades diárias de sala de aula. 

� Quadro de pregas:  É um recurso que utiliza o concreto no processo de ensino-
aprendizagem, sendo a professora imprescindível na organização de situações didáticas 
nas diversas áreas do conhecimento em que haja o uso efetivo do mesmo. 

� Cartaz dos aniversariantes : É utilizado para trabalhar a valorização do aluno, ajudando 
na construção de sua auto-estima. 

� Ajudante do dia : Utilizado para se trabalhar a auto-estima, o desenvolvimento da 
expressão oral, do senso de responsabilidade e de organização nos alunos, bem como 
a leitura e a escrita quanto da identificação do nome do ajudante do dia (leitura) e escrita 
do mesmo. 

A importância do trabalho com nome próprio  
 

    A construção da escrita do nome é vista como um grande caminho a ser percorrido 
pela criança. 

          O nome próprio de uma criança é seu marco de identificação e, por isso, é tão 
valorizado por ela. É por esse motivo que o trabalho com o nome próprio gera uma relação 
de identidade da criança com a escrita. 

          É fundamental, para a construção da escrita do nome que a criança saiba que 
desenhar é diferente de escrever, a partir desta diferenciação que a criança começa a se 
dar conta de que precisa algo mais do que um desenho para poder escrever o seu nome, e 



então começam a aparecer em seus trabalhos as tentativas da escrita, a qual pode estar 
representada por “risquinhos”, “bolinhas”, “cobrinhas”... 

          A primeira letra do nome próprio é sempre a mais reconhecida e escrita pelas 
crianças antes das demais. Muitas chegam a estabelecer uma relação de identidade que, 
em geral, as faz chamá-la de minha letra. É sempre aquela que reconhecem mais 
depressa em diferentes textos, cartazes, outdoors e outros. 

A visualização é um mecanismo que faz parte da construção da escrita. Por este motivo 
é importante que os nomes estejam fixados na sala de aula (nos materiais, nos crachás, na 
lista nominal da sala.) 

          Ao identificar seu nome e observá-lo escrito em diferentes locais e materiais, a 
criança, consequentemente, o memoriza. A partir de então inicia-se seu relacionamento 
com a escrita como representação de sua identidade, auxiliando-a a ver-se como um 
indivíduo que possui identificação. Por isso seu nome é tão importante. É um marco 
identificatório. 

          O modelo da escrita do nome em diferentes materiais informa à criança sobre 
quais são as letras e qual a quantidade necessária de letras para escrevê-lo, além de 
informar a posição e a ordem em que aparecem no seu nome. 

          É importante, nesse trabalho, a busca de semelhanças e diferenças, as posições 
das letras, os diferentes modos de escrita. 

          É interessante desafiar a criança nesta questão. Por exemplo: “Pus a primeira 
letra do nome de Camila. Onde ponho a segunda? Aqui ou aqui”? (indicando à direita ou à 
esquerda da letra C). Este tipo de desafio auxilia a criança na direcionalidade da escrita, 
deixando um pouco de lado as letras espelhadas tão comuns na alfabetização. 

          O sujeito é um construtor dos seus conhecimentos e nesse processo passa por 
etapas importantes que vão da visualização até o reconhecimento da escrita em diferentes 
lugares e formas. 

          O objetivo maior do trabalho com a escrita do nome é fazer com que a criança se 
reconheça como um sujeito importante que possui um nome que é só seu, além de 
propiciar a aprendizagem da escrita. 

 
Tema Identidade – 2º ano 

 
Objetivo Geral 

 
 O trabalho com o tema Identidade deve permitir ao aluno desenvolver o conhecimento 
de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 
estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca 
de conhecimento e no exercício da cidadania. 
 

Objetivos Específicos 
 

• Ler e escrever em contextos reais de leitura e escrita, ainda que não o faça de forma 
convencional (diagnóstico de leitura/escrita). 

• Distinguir cores, letras e números. 
• Participar em situações significativas de construção do conceito de número e 

quantidade. 
• Conhecer o seu próprio corpo e a importância dos cuidados com o mesmo. 
• Experimentar, utilizando os órgãos dos sentidos, para depois discriminar: sua 

localização no espaço, formas geométricas, posições de objetos num determinado 
ambiente, texturas, formas e tamanhos de objetos. 

• Conhecer a história do próprio nome. 
• Situar-se no tempo. 



• Utilizar habilidades de correr, saltar, arremessar, rolar, bater, rebater, receber, 
amortecer, chutar, girar, durante jogos, lutas, brincadeiras e danças. 

• Reconhecer a escola como local de convivência com sua estrutura física e regras 
próprias de funcionamento.  

• Reconhecer que a escola é um espaço púbico, que necessita ser preservado por todos.  
• Reconhecer-se como um ser que foi criado para viver em harmonia com os outros e com 

a natureza, que têm direitos e deveres a serem cumpridos.  
• Conhecer vida e obra de Anita Malfati. 
• Criar tendo como inspiração a arte de Anita Malfati. 

 
Procedimentos Metodológicos  

 

 
         Professora este ano teremos um produto final ao término de cada tema do mês. 
Este mês com o Tema Identidade serão dois produtos finais: uma autobiografia e um 
autorretrato dos alunos. Faça uma caixa de memórias (enfeite uma caixa de papel 
sulfite A4) para guardar todas as produções feitas durante o ano. No final do ano 
compare as primeiras produções com as últimas, vocês terão uma surpresa muito 
grande com o progresso dos seus alunos. 

Bom trabalho! 
 

 
Segunda-feira 

 
Acolhida e roda de conversa: Dinâmica do Tesouro. 

Em “rodinha” iniciar de maneira descontraída e atrativa a dinâmica. O Professor 
apresenta uma caixa, com tampa, decorada da maneira que achar mais atraente a seus 
alunos. Pode ser caixa de sapatos, de madeira, de vime, de qualquer outro artigo de sua 
preferência ou até mesmo um pequeno baú. 

O professor apresenta a caixa dizendo que dentro dela tem o que existe de mais 
precioso, de mais importante, um verdadeiro tesouro. Propõe, então, uma brincadeira onde 
cada um terá que olhar o que tem dentro da caixa, ver qual é o tesouro e manter segredo. 
Cada aluno deve olhar o tesouro e voltar ao lugar sem poder contar o que viu. Esta é a regra 
da brincadeira: Manter segredo. 

Dentro da caixa deve conter um espelho, bem no fundo, do tamanho exato da mesma. 
No momento em que a criança olhar o tesouro verá refletida sua própria imagem. 

Professora fique atenta a cada reação individual ao deparar-se com a própria imagem. É 
fundamental criar um clima de muito interesse provocando sempre: Qual será este tesouro? 

Após todos terem visto sua imagem refletida dentro da caixa e terem tido as mais 
diferentes reações, observando para que não falem o que é o tesouro enquanto todos não 
olharem. Faça a roda de conversa depois que todos tiverem descoberto o tesouro: 

• O que vocês viram dentro da caixa? 
• É um tesouro mesmo? 
• Descobriram que tesouro é esse? 
• Aproveitar cada resposta dos alunos, orientando-os quando necessário, mas deixe que 

se expressem. 
• A conversa deve fluir até o ponto em que o professor perceber que os alunos 

descobriram que eles são os tesouros – cada um deles – por isso não poderiam contar o 
segredo – pois todos são únicos – Ninguém é igual a ninguém. 

Atividade: Observando diferenças. 
Após a realização da Dinâmica do Tesouro, ainda em círculo, sentados, provocar os alunos 

para que observem seus próprios corpos e dos colegas e façam comparações: 



• Quem é mais alto? 
• Quem é mais baixo? 
• Quem tem a mesma altura? 
• Quem tem cabelos loiros? 
• Quem tem cabelos castanhos? 
• Quem tem cabelos pretos? 
• Quem é negro? 
• Quem é moreno? 
• Quem é branquinho?  
• Quem tem olhos azuis? 
• E castanhos? 
• Quem é menino? 
• Quem é menina? 
E assim propor que se agrupem de diferentes formas na próxima atividade. 

Atividade:  Formando grupos com as diferenças e semelhanças. 
• Vamos juntar todas as crianças que tem cabelo bem curtinho de um lado e todas as 

crianças que tem cabelos compridos do outro lado. Quantos ficaram de um lado? E do 
outro? Tem mais crianças de cabelo curto ou comprido? 

• Vamos juntar os meninos de um lado e as meninas do outro. Quantas meninas têm na 
sala? E quantos meninos? Tem mais meninos ou meninas? 

• Agora vão pular só as crianças que tem olhos azuis ou verdes. Tentem contar quantas 
são. 

Assim, o professor pode ir brincando, criando diferentes situações de acordo com a sua 
turma, sempre tendo como objetivo que façam comparações a partir das diferenças e 
semelhanças existentes no próprio corpo e no corpo dos amigos. 

Concluir a atividade quando não houver mais interesse da turma. 
Atividade: Registrando – em anexo. 
Registro da roda de conversa:  Após terem terminado a dinâmica pedir que digam o que é ser 
um TESOURO. Registrar em papel sulfite e fixar na sala as opiniões dos alunos. Faça um 
pequeno registro para que a atividade não fique cansativa, escreva na frente deles (você sendo 
a escriba) para observarem a escrita, peça para que escrevam o registro no caderno (cópia 
significativa) e em seguida fixe o cartaz na sala e faça a leitura apontada com eles. 
Leitura Compartilhada: Leia com seus alunos o texto, já o leve escrito em um cartaz, e diga 
que cada um de nós tem um nome dado pelos nossos pais ou responsáveis. Explicar que 
todos os seres humanos têm direito de possuir nome e sobrenome. 

QUAL É O SEU NOME? 
                                                                  Marco Antonio Hailer 

 TODO MUNDO TEM UM NOME. 
 DIGA LÁ QUAL É O SEU. 
 MARIANA, RODRIGO, JÚLIA OU ANDRÉ, 
 O SEU NOME, QUAL É QUE É? 
 EU TENHO UMA TIA QUE SE CHAMA RAIMUNDA. 

ELA TEM COCEIRA NA PONTA DO PÉ. 
 QUANDO ELA TIRA O SEU SAPATO, 
 AI, MEU DEUS, MAS QUE CHULÉ! 
 E FIZ UM A, E FIZ UM N, 
 E FIZ UM G, 
 E FIZ UM E, E FIZ UM L, 
 E FIZ UM A, 
 O QUE É QUE DÁ? ÂNGELA! 
 E FIZ UM R, E FIZ UM O, 
 E FIZ UM M, 
 E FIZ UM E, E FIZ UM U, 



 E NO FINAL O QUE É QUE DEU? 
 ROMEU! 
 Após terminar a leitura entregue os crachás com os nomes de cada aluno e diga que 
vão usá-los todos os dias durante a aula. Explicar sobre os crachás e dizer que no mesmo está 
escrito o seu nome para que o professor e outras pessoas da escola possam identificá-los e 
chamá-los pelo nome de forma correta. 
Calendário: Mostrar os calendários fixados na sala, explicar que eles servem para marcar o 
tempo, que através deles sabemos qual é o ano vigente, o mês, o dia da semana e o dia do 
mês que estamos. Dizer também que todos os dias observaremos o calendário que ficará 
fixado na sala durante todo o ano. Aproveitar e mostrar qual é o primeiro mês do ano: Janeiro, 
que este é o mês que iniciamos as aulas. Marcar também o dia atual de vermelho. 
Atividade:  Marcando o tempo – em anexo. 
Hora da leitura: Combine com um funcionário da escola para que entregue em sua sala uma 
caixa decorada contendo vários portadores de textos, selecionados por você antecipadamente 
(livros, panfletos, gibis, revistas, jornais...). Essa caixa deverá ir para a sala nos momentos da 
Hora da leitura. 

Crie um suspense no recebimento da caixa, falando ser uma entrega muito especial que 
gostaria que eles adivinhassem o que contém na mesma. Deixe que falem a vontade e, em 
seguida, apresente com entusiasmo os portadores de texto, deixando que os manuseiem. Não 
se esqueça dos gêneros textuais do mês que são: listas, letras de músicas, biografia e bilhete. 
Para casa: Meu nome – em anexo. 

Fazer uma pesquisa com seus pais para saber o seu endereço, qual seu nome 
completo, quantos anos você tem, que dia você nasceu, o nome dos seus pais completos, sua 
altura e seu peso. 
 

Terça feira 
 

Acolhida:  Brincadeira: Agrupando com nomes (Faça esta brincadeira no pátio da escola). 
Com os nomes dos alunos escritos nos crachás, diga para eles que você vai dar as 

comandas e eles terão que formar grupos. Ajude-os a observarem os nomes dos colegas e 
fazer os grupos se tiverem dificuldades.  

Vamos fazer os grupos? Prestem atenção! Vamos começar?  
1. Juntos os nomes que começam com a mesma letra. 
2. Juntos os nomes que terminam com a mesma letra.  
3. Juntos os nomes iguais. (Se na sala tiver). 
4. Juntos os nomes de meninos. 
5. Juntos os nomes de meninas.  

Calendário: Mostre para os alunos o calendário anual, com todos os meses do ano. Peça para 
que cada um diga o dia e o mês do seu aniversário, faça um círculo nos dias que eles forem 
falando, depois veja se em algum dos meses houve mais de um aniversário. 
Atividade: Aniversários – em anexo. 
Leitura compartilhada:  

Nome e sobrenome 
 Tudo tem nome no mundo: as coisas, as pessoas, os animais, os países, os estados, as 
cidades, as lojas, as escolas, as ruas, as praças, as avenidas, etc. 
 Toda pessoa, ao nascer tem direito a um nome próprio e a um sobrenome. 
 Somos diferentes uns dos outros e cada um pertence a uma família. Quando nascemos 
somos registrados num cartório de registro civil e os nossos dados passam a constar na 
certidão de nascimento. 
 Os dados presentes na certidão de nascimento permitem identificar uma pessoa e 
diferenciá-la de outras. Alguns desses dados são: o nome completo da criança, dos pais, dos 
avós maternos e paternos, o dia, a hora, o local do nascimento, etc. 



A certidão de nascimento também é necessária para matricular uma criança na escola, 
vacinar no posto de saúde, para tirar outros documentos, como carteira de identidade, para 
provar a idade, etc. 
 Observe a certidão de nascimento abaixo: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
REGISTRO CIVIL 

 
JOÃO PEDRO BARROS 

OFICIAL TITULAR DO REGISTRO CIVIL 
_________________________________________________________________________ 
Livro A-207                                              Folha 012Q                                       Termo 076812 

 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

 
          CERTIFICO que, do livro, folha e termo citados de ASSENTOS DE NASCIMENTO, 
deste ofício consta que foi lavrado no dia 09 de agosto de 2004, o assento de nascimento 
de Felipe Martins de Oliveira do sexo masculino, nascido no dia 09 de agosto de dois mil e 
quatro às oito horas e quarenta e cinco minutos (08:45h), na Maternidade Santa Clara, em 
Curitiba/PR.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Filho de Roberto Mendes --------------------------------------------------------------------------------------- 
e de Carolina Prado Mendes ---------------------------------------------------------------------------------- 
ele natural de Belo Horizonte/MG, empresário, nascido em 15/03/1975, portador do RG n° 
26158964; ela natural de São Paulo/SP, do lar, nascida em 18/05/1978, portadora do RG 
n° 59623987 residentes e domiciliados à Av. Iguaçu,  552, Água Verde, Curitiba/PR ---------- 
São avós paternos: Haroldo Mendes ------------------------------------------------------------------------  
                                e Carolina Melo Mendes ------------------------------------------------------------- 
e avós maternos: Fernando Castro Prado ----------------------------------------------------------------- 
                             e Elizabete Prado ------------------------------------------------------------------------- 
Foi declarante: o pai --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dispensadas as testemunha, pela apresentação da declaração n° 125469 de nascido vivo 
do Ministério da Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Observação: nada consta. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O referido é verdade e dou fé 
 

Curitiba, 09 de agosto de 2004. 
________________________________ 

Patrícia Martins 
Escrevente 

 Professora é muito importante que você leve para a sala uma certidão de nascimento 
para que os alunos vejam melhor. Você pode levar uma original ou passar a que está acima 
em transparência. Deixe que eles a observem bem, vejam como ficam descritos os dados 
pessoais e tirem alguma dúvida se tiverem.  
Roda de conversa: Converse com os alunos sobre a leitura compartilhada que você acabou 
de ler para eles. 

• Vocês observaram a certidão de nascimento? 
• Sabem que é um documento obrigatório para todas as pessoas que nascem? 
• Vocês já conheciam uma certidão de nascimento?  
• Todos vocês tem certidão de nascimento? 



Quando nascemos nossos pais precisam nos registrar para que possamos fazer parte da 
sociedade, porque só com o registro o governo passa, a saber, da nossa existência. Com a 
certidão eles sabem qual o número de habitantes de um país, quais as regiões mais povoadas, 
etc. 

• Vocês já observaram a certidão de nascimento de vocês? 
• Quais dados pessoais estão descritos nela? 
• Você percebeu que seu sobrenome, dos seus pais, e dos seus avós paternos ou 

maternos são iguais? Explique que não tem todos os sobrenomes no seu nome, que 
geralmente tem um sobrenome do pai e um da mãe. 

Explique que a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento, e são nossos pais os 
responsáveis por fazê-la, por nos registrarem quando nascemos.  
Atividade: Minha certidão – em anexo.  
 Professora, depois de terem preenchido a certidão de nascimento mostre para eles que 
o dia em que nasceram é o dia que eles fazem aniversário porque eles têm muita dificuldade 
em fazer essa relação.  
Produção de texto:  Quem sou eu? – em anexo. 
 Professora essa produção é a primeira do ano, por isso precisa de um acompanhamento 
mais detalhado. Os alunos farão uma autobiografia e precisarão da sua ajuda. Com as 
informações trazidas da tarefa de casa do dia anterior peça que façam a produção de texto. 

Você pode também fazer a sua no quadro na frente deles para que observem a escrita e 
tirem as dúvidas, não se esqueça de reforçar que a autobiografia que está no quadro é a sua e 
que não podem copiá-la.  
 Como você já terá realizado o diagnóstico inicial das hipóteses de escrita, já saberá 
quais são os alunos que ainda não estão alfabéticos, esses precisarão de uma atenção maior 
no momento da atividade. Peça para que escrevam da maneira que souberem, sem cópia. 

           Professora, esta primeira produção do ano, a autobiografia dos alunos é o nosso 
primeiro produto final do ano do Tema Identidade. Guarde as produções dos alunos na 
caixa de memória depois de terem feito a revisão para a culminância do projeto. 

Para casa: Recordando – em anexo. 
 

Quarta-feira 
 

Acolhida: Bingo – Conhecendo seu nome. 
• Cada criança receberá uma cartela com a escrita do seu nome em letra por letra. Veja o 

exemplo abaixo com o nome ISABELA. 
 

B A E L 
I S A  

 
• Leve para a sala as fichas já prontas com os nomes dos alunos já escritos por letra. 
• Mesmo que a letra se repita, escreva-a quantas vezes aparecer no nome. Quando essa 

letra for sorteada fique atenta para ver se eles vão marcá-la quantas vezes tiver ou se 
passará despercebido. 

• O professor sorteará as letras, dizendo o nome de cada uma delas para que as crianças 
identifiquem e marquem-as.  

• Cada letra sorteada deverá ser marcada na cartela caso haja no seu nome. Assim que a 
cartela for preenchida, que forem ditadas todas as letras o aluno deverá gritar: BINGO!  

• Leve um brinde para quem ganhar o jogo. 
• Logo que terminarem o jogo, distribua fichas com as letras do nome (uma ficha para 

cada letra) entregues fora de ordem. 
 



  
 
• As crianças deverão ordenar as fichas, compondo o seu nome. 
• Peça que contem quantas letras há na escrita do seu nome, que colem as letras no 

caderno na ordem correta e a quantidade representativa em palitos de fósforos ou 
bolinhas de papel, abaixo do nome. 

Leitura compartilhada:  Entregue para os alunos o texto mimeografado para que possam 
acompanhar a leitura com você, peça para passarem os dedinhos nas frases na medida em 
que você ler, enquanto isso circule pela sala e observe quem está conseguindo acompanhar ou 
não. É importante esse trabalho porque os alunos vão perceber que a direção da escrita se dá 
da esquerda para a direita e que existe um espaço entre as palavras.  

Você e sua história 
 

Eu tinha um aninho, 
Era um bebezinho. 
Um ano depois, 
Eu já tinha dois. 
Andava, falava, 
corria, pulava. 
 
Depois eu fiz três,  
Mas vejam vocês: 
Abrir a torneira, 
Só numa cadeira... 
 
Quatro anos, então, 
Caí do portão! 
E quando eu fiz cinco, 
Chegava no trinco. 
Mas eu não podia 
sair todo dia. 

 
 
É bom me lembrar, 
Do que vou contar. 
Pois quando fiz seis 
(que é três mais três), 
meus dentes caíam 
E os novos nasciam. 
 
Sete anos, enfim, 
Que festa pra mim! 
Entrei para a escola. 
Brincar, jogar bola, 
E logo aprender 
a ler e a escrever (...) 
 

Ana Maria Poppovic 

Roda de conversa: Converse com seus alunos sobre a leitura compartilhada, diga que cada 
ano que passa fazem coisas que ainda não conseguiam. Faça as seguintes perguntas: 

• O que você fazia com um ano? Ou melhor o que dizem que você fazia? 
• E aos dois anos fazia coisas diferentes? 
• E aos três? 
• Aos quatro já era sapeca? 
• E aos cinco, muitas travessuras? 
• Aos seis já ia para a escola? 
• E hoje? Como é? O que você faz? 
• Você queria ter quantos anos? Ou sete está bom? 
• Dos seus primeiros anos até hoje o que mais gosta de fazer? 
Professora deixe que seus alunos se expressem, deixe que falem à vontade sobre suas 

vidas, seus gostos, assim você conhecerá melhor cada um deles. 
Atividade:  Lista de Palavras – em anexo. 

Professora essa atividade ajudará os alunos a identificar em diferentes palavras a letra 
inicial do seu nome. 

• Explore com a classe a letra inicial de cada nome. 
• Liste palavras que também iniciem com aquela letra. 
• Proponha que pesquisem em jornais, revistas e livros outras palavras que também 

iniciem com a letra do seu nome. 

 E  L B   I  A  S  A 



• Recorte e cole as palavras na folha da atividade. 
• Leia com a turma as palavras encontradas. 
• Fixe as folhas da atividade na sala, de preferência coloque-as abaixo do alfabeto que 

está exposto na parede, porque assim eles terão um repertório grande de palavras que 
iniciam com a mesma letra. 

Obs.: Professora você pode propor também que tragam de casa uma palavra por dia que 
inicie com a letra do seu nome. Este tipo de atividade desperta no aluno um interesse maior 
pela pesquisa e aumenta o seu vocabulário. 
Calendário: Explique que através do calendário nos localizamos no tempo, que serve para ver 
em que dia estamos e para marcar alguma data. Conte com eles quantos sábados e domingos 
têm no mês de janeiro e marque de azul o dia atual. 
Atividade: Gráfico dos aniversários – em anexo. 
 Professora essa atividade é uma continuação da atividade de terça-feira - aniversários, 
onde os alunos já fizeram o levantamento de aniversariantes do mês, colocando os nomes dos 
colegas em uma tabela, agora é só transportar os dados para o gráfico.  
Revisão de texto: Escreva novamente no quadro a sua autobiografia, mas deixe alguns erros 
como: o seu nome escrito com letra inicial minúscula ou com alguma letra trocada, sua idade 
errada e outros erros que você achar adequados para o momento.  
 Entregue para cada aluno a sua produção de texto e fale que vocês vão corrigi-la juntos. 
Comece fazendo perguntas como: 

• Olhem para o meu texto. Ele começa pedindo para escrever o meu nome. 
• O meu nome está escrito corretamente? Olhem no meu crachá. Está certo ou errado? 

Ah! Está faltando uma letra? Qual? Vamos colocá-la? 
• Agora olhem o seu nome escrito no seu texto. Está certo? Olhe no seu crachá e veja se 

não tem nada para corrigir. 
• E vá fazendo assim em todas as perguntas da autobiografia, com muita paciência, pois 

esta é a primeira revisão de texto do ano e eles podem ter alguma dificuldade. 
• Se tiverem dificuldade com alguma palavra utilize o alfabeto móvel e o flanerógrafo para 

escrevê-la, sempre deixando que eles reflitam sobre a palavra perguntando: qual a 
primeira letra da palavra? E depois que letra vamos colocar? Observe o sonzinho.   

Após terminar a revisão guarde as autobiografias na caixa de memórias, que já fazem parte 
do produto final do primeiro tema do ano – Tema Identidade.  
Para casa:  Letras e números – em anexo. 
 

Quinta-feira 
 

Acolhida: Brincadeira Legal 
Professora esta brincadeira trabalhará a individualidade e as características físicas de 

cada um. 
• Escolha um aluno de cada vez e não conte para ninguém quem foi escolhido. 
• Observe suas características físicas e vá dando dicas para os alunos tentarem 

adivinhar.  
• Fale por exemplo: é baixo, tem olhos pretos, cabelos castanhos, é menino... 
• Se você perceber que estão com dificuldades para descobrir fale a primeira letra do seu 

nome. 
• Pergunte: Quem é?  
• A brincadeira pode ser repetida de acordo com o interesse da turma. 
• Leve um brinde (pirulitos, balas) e distribua para quem for acertando. 
• É diversão garantida! 

Leitura compartilhada:   
A ovelha Maria era mesmo uma Maria-vai-com-as-outras. 
Até o dia em que descobriu que cada um pode ter o seu próprio caminho, basta querer. 
 



Maria-vai-com-as-outras  
Sylvia Orthof 

Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Aonde as outras ovelhas iam, Maria ia 
também. As ovelhas iam para baixo, Maria ia também. As ovelhas iam para cima, Maria ia 
também. 

Um dia, todas as ovelhas foram para o Pólo Sul. Maria foi também. E atchim! Maria ia 
sempre com as outras. 

Depois todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. 
- Ai que lugar quente! As ovelhas tiveram insolação. Maria teve insolação também. Uf! 

Uf! Uf! 
Maria ia sempre com as outras. 
Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló. 
Maria detestava jiló. Mas, como todas as ovelhas comiam jiló, Maria comia também. Que 

horror! 
Foi quando de repente, Maria pensou: 
“Se eu não gosto de jiló, por que é que eu tenho que comer salada de jiló?” 
Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam. 
Até que as ovelhas resolveram pular do alto do Corcovado pra dentro da lagoa. Todas 

as ovelhas pularam. 
Pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, quebrava o pé e chorava: mé! 

Pulava outra ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra e chorava: mé! 
E assim quarenta duas ovelhas pularam, quebraram o pé, chorando, Me! Me! Mé! 

Chegou à vez de Maria pular. Ela deu uma requebrada, entrou num restaurante e comeu uma 
feijoada. 

Agora, mé, Maria vai para onde caminha seu pé. 
Roda de conversa: Conversem sobre o texto lido, fazendo as seguintes perguntas: 

• Vocês conhecem alguém como a Maria-vai-com-as-outras? 
• A atitude dela é correta? 
• O que vocês acham dela fazer tudo que os outros fazem? 
• Vocês seriam como a Maria-vai-com-as-outras? 
Instigue-os para que cheguem a conclusão que cada pessoa tem seu jeito, sua opinião 

própria, e que não se deve fazer tudo que os outros fazem. Devemos ter nossas atitudes e 
nosso jeito próprio de ser. 
Atividade: Maria-vai-com-as-outras – em anexo. 
Calendário: Explicar que nos sábados e domingos não há aula, que são dias para descansar. 
Mostrar que o ano tem 12 meses. Marcar de cor de rosa o dia atual. 
 Professora, peça que façam no caderno uma lista com os meses do ano – do 1° ao 12° 
mês, porque assim já estarão revisando números ordinais. 
 

MESES – 2010  
1° 7° 
2° 8° 
3° 9° 
4° 10° 
5° 11° 
6° 12° 

Atividade: Contando com a ovelha – em anexo. 
Hora da leitura: Leve para sua sala a caixa decorada que você entregou na segunda-feira 
contendo vários portadores de textos, selecionados antecipadamente (livros, panfletos, gibis, 
revistas, jornais...). Essa caixa deverá ir para a sala nos momentos da Hora da leitura. 

Apresente novamente com entusiasmo os portadores de texto, deixando que os 
manuseiem. Não se esqueça dos gêneros textuais do mês que são: listas, letras de músicas, 
biografia e bilhete. 
Para casa: Vivenciando – em anexo. 



Sexta-feira 
 
Acolhida:  

Canção da escola 
   

De segunda a sexta-feira 
Vou à escola estudar 

Mas ao sábado e ao domingo 
Fico em casa a descansar. 

Na escola, todos juntos, 
Aprendemos a crescer. 

Nunca ninguém sabe tudo 
Todos temos que aprender. 

Aprendemos matemática 
Um e dois e três e quatro 

E até representamos 
Uma peça de teatro. 
Aprendemos a ouvir 

Quando alguém quer falar; 
Para pedir a palavra 

O dedo vamos levantar. 
Desenhamos e cantamos 

No recreio temos bola. 
Somos todos muito amigos; 

É tão bom ir para escola! 
(Ritmo – Ciranda cirandinha) 

Calendário: Marque no calendário o dia atual de verde, veja qual é dia da semana estamos e 
como é a sua escrita. Utilize o alfabeto móvel para montar com eles o nome do dia atual e o dia 
da semana. 
Leitura compartilhada e roda de conversa: Professora leve para a sala de aula uma árvore 
genealógica confeccionada por você, ou recorte de livros velhos, ou passe na transparência a 
árvore que está abaixo e comece fazendo algumas perguntas: 

• Vocês sabem o que é esse desenho? 
• É uma arvore. Mas é uma árvore comum? 
• Por que tem essas plaquinhas penduradas nela? 
• Vocês sabem qual é o nome dessa árvore diferente? 
• Já conheciam ou não?  

 



 Professora explique aos alunos que essa é uma árvore genealógica e que tem esse 
nome porque sua forma parece com a de uma árvore com seus galhos. A compreensão das 
relações estabelecidas na árvore genealógica vai além da leitura dos nomes, é preciso que os 
alunos percebam as relações de parentesco nela representadas.  
 A árvore genealógica é uma forma de representar uma família indicando a relação entre 
os parentes. 
 Após terem entendido o que é uma árvore genealógica, mostre para eles as figuras 
abaixo. Explique que são pessoas que fazem parte de uma família e seus membros são: Avô, 
avó, pai, mãe, filhos, tia e até bichos de estimação fazem parte dessa família. 
 Esclareça que nem todas as famílias têm todos esses membros, tem família que tem 
mais, tem família que tem menos.  
 Faça os seguintes questionamentos: 

• Pense na sua família. Não precisa responder. Imagine só na sua cabeça. 
• Ela tem todos esses membros? 
• É uma família grande ou pequena? 
• Você mora com seus pais ou não? Tem muitas crianças que moram só com a mãe, ou 

com o pai, ou com os avós, ou com tios. 
Deixe bem claro que existem vários tipos de família e que cada pessoa tem a sua de um 

jeito parecido com o do outro ou não. 
Fale para eles que na próxima aula veremos um texto bem legal sobre os tipos de família. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade: Minha família – em anexo. 
Atividade: Descobrindo números – em anexo. 
 Professora, esta atividade está dividida em duas folhas. Dê uma olhada antes de 
entregar para os alunos, pois principalmente o número 4 precisa de uma atenção maior, faça 
um diagrama (n° 4) no quadro com eles antes de faze r na folha porque é necessário consultar 
o quadro numérico para identificar os números e as formas.   
Artes: Este ano vamos estudar e conhecer muitos artistas famosos, que pintaram muitos 
quadros, fizeram muitas esculturas. E para começarmos vamos conhecer uma artista que se 
chamava Anita Malfati. 
 
 
 



                                                                   
      
      Esta é uma foto de Anita Malfati. 
      Anita Catarina Malfati foi um grande artista que 
nasceu em São Paulo, no ano de 1896.  
      Anita era uma pintora. Começou a estudar pintura           
com 13 anos. Sabe quem foi sua primeira professora? 
      Sua mãe, que também era pintora. 
      Com 16 anos, foi estudar artes na Alemanha e em 
      Paris. Quando voltou ao Brasil, fez sua 1ª 
exposição. 
 

 
 O quadro mais famoso de Anita foi “O Farol - 1915”. 

 
   Anita demorou para ser reconhecida como boa pintora. Algumas pessoas não entendiam 
sua forma de pintar. 

 
 Anita Malfati pintou também o seu autorretrato, pois nos tempos passados isso era uma 
maneira de se expressarem. Observe abaixo o seu autorretrato. 



 
 
 O autorretrato é um desenho de si mesmo. Anita fez um desenho dela mesma. Vocês já 
fizeram um desenho de vocês? Vamos fazer um?  
 Para os alunos fazerem o seu autorretrato disponibilize na sala: tinta guache, pincel, 
lápis, canetinha, lápis de cor, giz de cera, e outros materiais que tiver disponível na escola, 
para que os alunos se sintam verdadeiros pintores. 
 Peça que cada um faça o seu retrato. Após terminarem, faça um círculo na sala, cada 
um com seu autorretrato na mão, peça que expliquem como pintaram, como ficou a pintura e 
se ficou bem parecido com você. 
 Este autorretrato é o outro produto final do tema, guarde-os na caixa de memórias.  
Recreação dirigida: Brincadeira: Guerra de Bolas 

• Divida a turma em duas equipes. 
• Cada equipe irá ocupar uma metade da quadra.  
• Cada aluno terá nas mãos uma bola de papel, ao sinal de um apito, começarão a lançar 

as bolas de papel na quadra adversária, juntando as que estão na sua quadra e 
enviando novamente para o outro lado.  

• Terminado o tempo, o professor dará um sinal e os alunos, ficarão posicionados na linha 
de fundo da sua quadra, esperando que o professor conte quantas bolas tem em cada 
quadra.  

• Ganhará a equipe que tiver menos bolas em sua quadra. 
• Mude a equipe todas as vezes que contar as bolas. 

 
Segunda-feira  

 
Acolhida: Música: Grande Família 

GRANDE FAMÍLIA 
 

Essa família é muito linda 
E também muito oriçada 

Brigam por qualquer razão 
Mas acabam pedindo perdão. 

 



Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, 
Eu tambem sou da família  
Também quero pirraçar. 

 
Catuca pai, catuca mãe, catuca filha 

Eu tambem sou da família  
Também quero catucar. 

 
Catuca pai, mãe, filha 

Eu tambem sou da família  
Também quero catucar. 

 
Leitura compartilhada:  Leve para a sala a história abaixo em transparência, ou se na escola 
tiver laboratório de informática leve os alunos para ver no computador. Leia com eles a história. 

  

  



 
 

  

 
 



  

  

 
 



  

  

  



  

  

 

 

Roda de conversa: Faça os seguintes questionamentos: 
• Vocês gostaram da história? 
• Gostaram da família de Tood? 
• Do que fala a história?  



• Vocês viram que tem diversos tipos de família? 
• E a sua é igual a algumas delas ou é diferente? 
• Todas as famílias que vimos são iguais? 
Professora faça com que os alunos entendam que o importante no ambiente familiar é o 

bom convívio de seus membros, sendo família grande ou pequena, é preciso sempre ser 
felizes, se amarem e se respeitarem. 
Registro da roda de conversa: Pergunte para seus alunos: O que é preciso fazer para ter um 
bom convívio na família? Deixe que eles falem e você vai registrando. Faça o registro em forma 
de lista, em papel sulfite, escreva na frente dos alunos para que percebam como se dá a 
escrita, tenha cuidado para que a atividade não fique extensa e cansativa. Depois peça para 
que copiem a lista no caderno (cópia significativa). 
Atividade:  Uma família de forma assim – em anexo. 
Calendário: Apresentar o calendário do mês de fevereiro, explorando a escrita do nome do 
mês, quantos dias tem, explicar que nesse mês comemora-se o carnaval. Marque no 
calendário o dia atual de amarelo. 
Atividade: Contando com a família – em anexo. 
Hora da leitura:  Leve para a sala a caixa surpresa com vários portadores de texto, deixe que 
escolham um livro ou um texto para ler. Depois que já estiverem lido seu texto peça para que 
escolham um colega e leia ou reconte o seu texto para ele e vice-versa.  
Para casa:  Quadro familiar – em anexo. 

 
Terça-feira 

 
Acolhida:  

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 
 

Cabeça, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

Cabeça, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

 
Olhos, ouvidos, boca e nariz 
Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 
 

Hum, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

Hum, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

 
Olhos, ouvidos, boca e nariz 

Hum, ombro, joelho e pé 
Joelho e pé 

 
Hum, hum, joelho e pé 

Joelho e pé 
Hum, hum, joelho e pé 

Joelho e pé 
 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 
Hum, hum, joelho e pé 

Joelho e pé 
 

Hum, hum, hum e pé 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e pé 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e pé 

 
Olhos, ouvidos, boca e nariz 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e pé 

 
Hum, hum, hum e hum 

Hum e hum 
Hum, hum, hum e hum 

Hum e hum 
 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 
Hum, hum, hum e hum 

Hum e hum 
 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e hum 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e hum 

 
Hum, ouvidos, boca e nariz 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e hum 

 
Hum, hum, hum e hum 

Hum e hum 
Hum, hum, hum e hum 



pé 
Hum, hum, hum e pé 

pé 
 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 
Hum, hum, hum e pé 

Joelho e pé 
 

Hum, hum, hum e hum 
Joelho e pé 

Hum, hum, hum e hum 
Joelho e pé 

 
Olhos, ouvidos, boca e nariz 

Hum, hum, hum e hum 
Joelho e pé 

 

Hum e hum 
 

Hum, hum, boca e nariz 
Hum, hum, hum e hum 

Hum e hum 
 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e hum 

Hum, hum, hum e hum 
Hum e hum 

 
Hum, hum, hum e hum 
Hum, hum, hum e hum 

Hum e hum 
 

Xuxa 
 

Calendário: Marcar o dia atual de laranja, perguntar qual dia foi ontem e qual dia será amanhã, 
o dia da semana e contar quantos dias faltam para o carnaval. Após terem marcado, peça que 
usem o alfabeto móvel para escrever por extenso os dias marcados, depois escrevam no 
caderno. 
Atividade:  Calendário – em anexo. 
Leitura compartilhada: Leve o texto mimeografado para os alunos e peça que acompanhem a 
leitura passando os dedinhos. 

EU SOU ISSO? 
 
 Bernardo, corpo pequeno com quatro anos só, chega em casa e fala, uma fala que 
quase só a mãe entende: a professora mandou fazer uma pesquisa sobre o corpo humano. 
 A mãe pergunta se ele sabe o que é isso. 
 _ Seeeiii, mãe. É um braço, o outro braço, uma perna, a outra perna, um pé, o outro pé... 
 _ Uma cabeça, a outra cabeça – o pai brinca. 
 _ Nããããooo pai, uma cabeça só. 
 Assentado no chão, tesoura de ponta redonda na mão, revistas coloridas por perto, ele 
recorta um pé, outro pé, um braço, um outro braço, e cola tudo no papel. 
 No outro dia leva tudo pra escola e, quando volta, vai tomar banho. A mãe diz: 
 _ Olha, Bê, você já toma banho sozinho, não toma? 
 _ Eu tomo. 
 _ Pois é, então você vai tomar e vai me falando quando lavar a mão, as costas, a 
barriga, tá legal? Vou ficar aqui por perto, te ouvindo e fazendo as minhas coisas, tá? 
 Ele entra na banheira e começa. 
 _ Ô mãe, tô lavando um braço, outro braço, uma perna, a outra perna, um pé, o outro 
pé... Mããããeee!!! 
 A mãe corre, o grito foi alto demais. Mas ele fala menos que o olhar dele, descobrindo e 
interrogando: 
 _ Mãe, eu sou corpo humano? 

Viviana de Assis Viana. 
Roda de conversa: Converse com seus alunos sobre o texto que leram. Faça os seguintes 
questionamentos: 

• Vocês gostaram da história do Bernardo? 
• A pesquisa que a professora o mandou fazer foi sobre o quê? 
• Ele conseguiu entender o que é o corpo humano? 
• E, você sabe o que é o corpo humano? 
• Como Bernardo descobriu o que é o corpo humano? 
• Foi difícil entender ou foi fácil? 



Professora, faça as perguntas e induza a discussão, para que entendam que nós, como o 
Bernardo, somos o corpo humano, que cada parte de nós é um pedacinho que tem um nome e 
que todos ele juntos compõem o corpo humano. 
Atividade: Montando o corpo humano – em anexo. 
 Professora para essa atividade siga os seguintes passos: 

• Divida a sala em cinco grupos. Cada grupo ficará com cinco componentes. 
• Distribua para eles revistas ou livros para recorte. 
• Peça para que montem um corpo humano. 
• Não pode recortar uma pessoa e colocar na folha. 
• Deve-se recortar as partes de pessoas diferentes para formar outra. 
• Depois que todos tiverem realizado a atividade, peça que deem um nome para a pessoa 

e faça um mural.   
Atividade: Os sentidos 
 Essa atividade será realizada para que os alunos identifiquem os órgãos dos sentidos e 
qual a função de cada um. 
 Você já ouviu falar nos cinco sentidos? 

Os cinco sentidos estão presentes em nosso corpo, os utilizamos no nosso dia-a-dia em 
todos momentos. Auxiliam e facilitam a nossa sobrevivência. Mas, afinal, quais são os cinco 
sentidos? Conheça-os agora. 

 
Tudo no mesmo lugar  
Se você não olhasse, não ouvisse, não sentisse o toque, o cheiro e o gosto do mundo, 

como saberia que ele existe? 
A gente "pega" o mundo com os cinco sentidos. São eles que transmitem ao cérebro 

uma série de sensações importantes.  
Um bife que acabou de sair da panela é um exemplo. Seu corpo divide o filé em cinco 

informações diferentes: o cheiro (olfato), o barulho do óleo ainda borbulhando nele (audição), a 
imagem (visão), a sensação de tocá-lo e queimar a mão (tato), e, por fim, o gosto (paladar). 

Os sentidos funcionam o tempo todo como verdadeiros informantes do mundo exterior. 
Visão 

 
Órgão responsável: Olhos  
Função: Ver e apreciar as imagens.   

Olfato 
 

Órgão responsável: Nariz  
Função: Respirar e sentir os diferentes 
aromas.  

Paladar 
 

Órgão responsável: Boca e língua  
Função: alimentar-se e sentir diferentes 
sabores.  

Audição 
 

Órgão responsável: Ouvidos  
Função: ouvir os diferentes sons. 
 

Tato 
 

Órgão responsável: Pele  
Função: sentir as sensações ao tocar 
diferentes objetos, texturas, etc. 

 

 
 Depois que terminar a conversa, leve para a sala: 

• Imagens de paisagens, de pessoas, de objetos – para usar o sentido da visão. 
• Perfume, cravo, canela, etc. – para usar o sentido do olfato. 
• Água, chocolate, limão, pipoca, etc. – para usar o sentido do paladar. 
• Sons como: corneta, apito, palmas, gritos, etc. – para usar o sentido da audição. 
• Tocar objetos como: escova, bola, boneca, etc. – para usar o sentido do tato. 



Para casa: Meu corpo – em anexo. 
 

Quarta-feira 
 
Acolhida:   

Aquarela 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. 
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. 

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva.  
 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 
num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu 
Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul. 

 
Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. 

Pinto um barco a vela branco navegando, 
é tanto céu e mar num beijo azul. 

 
Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená. 

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar. 
Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

e se a gente quiser ele vai pousar. 
 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 
com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. 
De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. 
 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 
e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. 
 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar. 
Sem pedir licença muda nossa vida, 

depois convida a rir ou chorar. 
 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. 
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 
de uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá. 
 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo (que descolorirá) 
e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo (que descolorirá) 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo (e descolorirá). 
 

Toquinho 
Leitura compartilhada:  

Minha escola é mais legal! 
 

A escola em que eu estudo  
É um lugar muito feliz 



Todo dia, vamos juntos, 
Eu, a Cida e o Luís. 

 
No caminho vou pensando 

Já na hora de brincar 
Pega-pega, futebol,  
No recreio vou jogar. 

Com a minha professora,  
Aprendo a ler e contar, 
Brinco de faz-de-conta 
Sei escrever e pintar. 

 
Quando toca o sinal, 

Faço fila e vou em frente. 
A melhor lição da escola, 
Fica no coração da gente! 

Flávia Muniz 
Calendário: Marcar o dia atual de cinza. Contar quantos dias tem o mês de fevereiro e explicar 
que nesse mês tem apenas 28 dias. 
Roda de conversa: Converse com seus alunos sobre a leitura compartilhada e sobre a escola 
em que estudam. Faça os seguintes questionamentos: 

• Vocês gostaram do poema? 
• O poema fala sobre o quê? 
• Vocês gostam da escola que estudam? 
• Quais atividades as crianças do poema fazem na escola? 
• E vocês o que fazem na escola? 
Professora, explique que, na escola convivemos com muitas pessoas: os colegas, os 

professores, os coordenadores, o diretor, o secretário, os auxiliares de secretaria, as 
merendeiras, o pessoal que cuida da limpeza, os vigias, etc. Diga que todas essas pessoas 
fazem parte de nossas vidas, e que dentro da escola cada funcionário exerce uma função, são 
pessoas que trabalham para garantir um ambiente em que se possa aprender e desenvolver.  
Atividade:  Passeio pela escola. 
 Leve os alunos para um passeio pela escola para conhecerem o ambiente que eles 
ficarão boa parte do ano. Passe com eles em todas as dependências da escola. Apresente as 
pessoas de cada departamento, e qual função cada um exerce.  
Atividade: Registrando o passeio – em anexo. 
Atividade: Números e formas na escola – em anexo. 
Produção de texto:  Combinados – em anexo. 

Divida a sala em duplas, coloque os alunos alfabéticos com aqueles que não estão 
alfabéticos. Os alunos que estão nas hipóteses de escrita PSI, PSII, Ssvs, Scvs e SA irão ditar 
o texto e os alunos alfabéticos irão ser os escribas. A produção será sobre os combinados da 
sala. Peça que façam uma lista do que podem fazer na sala e outra do que não podem fazer. 
Auxilie-os dando dicas do que podem escrever na lista. 
Para casa: Construindo sequência – em anexo. 

   
Quinta-feira 

Acolhida: Música: A canoa virou 
A Canoa Virou 

 
A canoa virou 

Pois deixaram ela virar 
Foi por causa de Maria 
Que não soube remar 

 



Se eu fosse um peixinho 
E soubesse nadar 
Eu tirava a Maria 
Do fundo do mar 

 
Siri pra cá, 
Siri pra lá 

Maria é bela 
E quer casar. 

Calendário: Marcar o dia atual de marrom, o mês e o ano. Contar a quantidade de sábados e 
domingos que tem no mês de fevereiro. 
Leitura compartilhada e roda de conversa:   

Um espaço muito importante: a sala de aula 
Pense no lugar onde você e seus colegas ficam a maior parte do tempo na escola. 

 Provavelmente você pensou na sala de aula. É nesse espaço que mais se convive com 
os colegas e o professor durante todo o ano, estudando e aprendendo juntos. Com eles, você 
participa de inúmeras atividades na sala, como: leitura, trabalhos em grupo, exploração de 
mapas, uso do quadro-giz, jogos e brincadeiras, etc. 
 A sala de aula é um espaço que todos devem manter limpo e organizado, pois é onde 
passam muitas horas do dia. 

• E a sua sala de aula, como ela é? 
• Você e seus colegas a mantêm organizada? 
• Nela tem alfabeto, lista nominal, cartazes, etc.? 

Professora converse com seus alunos sobre a organização da sala de aula e da escola. 
Relembre-os dos combinados que foram feitos por eles na produção de texto e diga que agora 
eles vão revisá-los e fazer um para ficar fixados na parede para que ninguém os esqueça. 
Revisão de texto:  Faça no quadro com eles a revisão, já leve um apanhado dos combinados 
que mais apareceram nas produções de texto do dia anterior, escreva-os no quadro do mesmo 
jeito que escreveram no papel, depois corrija com a ajuda dos alunos. Após a correção coletiva 
escreva os combinados em um cartaz e deixe exposto na sala, peça também que copiem no 
caderno (cópia significativa).  
Atividade:  Minha sala de aula – em anexo. 
Atividade: Trabalhando com nomes – em anexo. 
Para casa: Matematicando – em anexo. 

 
Sexta-feira 

 
Acolhida: Brincadeira: A Forca. 

Um aluno pensa em um nome de um colega.  
Em seguida os demais alunos, cada um na sua vez, irão tentar adivinhar o nome, 

dizendo as letras que acham que fazem parte do nome. Para cada letra errada uma parte do 
enforcado é desenhada.  

São permitidos 10 erros. Se o desenho do enforcado for completado ganha o jogo quem 
pensou na palavra.  
Calendário: Marcar o dia atual, o dia da semana e fazer uma retrospectiva perguntando: Que 
dia iniciamos a semana? Quantos dias da semana já se passaram? Quantos dias do mês já se 
passaram? Quantos dias faltam para terminar o mês? 
Leitura compartilhada e roda de conversa: 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veja essas ilustrações acima. 
• O que mostram os desenhos? 
• Qual a diferença das figuras? 
• Algumas delas se perecem com sua sala de aula? 

Professora ajude os alunos a entenderem que essas figuras são plantas do espaço – 
que aqui é uma sala de aula. Explique que podemos fazer uma planta da sala de aula, da 
escola, da nossa casa, da nossa rua, etc. Fazemos a planta de acordo com a disposição dos 
móveis e objetos que se encontram no ambiente. 
Artes: Fazendo uma planta. 
 Professora os alunos farão uma planta da sala de aula.  

• Divida-os em grupos – 5 integrantes cada um. 
• Entregue uma cartolina para cada grupo. 



• Peça que prestem bastante atenção na disposição dos móveis da sala. 
• Façam a planta como acharem melhor. 
• Observe para que não se esqueçam de colocar as carteiras, como estiverem dispostas 

na sala, a mesa da professora, a porta, as janelas, o armário (se na sala tiver), etc. 
• Depois de prontas, exponha as plantas em um mural. 

Atividade: Observando uma planta – em anexo. 
Atividade:  Minha escola é mais legal – em anexo. 
Recreação dirigida: Brincadeira: Cabra-cega 

Cabra cega? 
– Senhor. 
– De onde vieste?  
– De trás da serra.  
– Que trouxeste?  
– Um saquinho de farinha.  
– Dá-me um bocadinho. 
– Não.  
As crianças todas tentam beliscar o saquinho de farinha que a cabra-cega, de olhos 

vendados, no meio da roda, tem em uma das mãos, e esta tenta agarrar as crianças que se 
aproximam. A que se deixar prender, ou tocar, passa a ser a cabra-cega. 
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