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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  

 Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ÉTICA é "o estudo dos 
juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de 
qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à 
determinada sociedade, seja de modo absoluto".  

Definição:  O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma 
pessoa). Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a 
conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e 
bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste 
sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está 
relacionada com o sentimento de justiça social.  

OBS: Estas são apenas algumas sugestões de atividades que, como outras, 
enriquecerão o currículo e servirão para trabalhar objetivos  do Planejamento 
 

 Esta é a terceira apostila do ano de 2010, espero que estejam 
sendo úteis para o desenvolvimento de seu trabalho junto às crianças, 
este é o nosso objetivo, contribuir, somar. Ficaria muito agradecida 

em receber comentários sobre as sequências didáticas contidas nas 
apostilas que foram positivas em sua prática de sala de aula, 
sugestões quanto ao que pode ser aperfeiçoado e possíveis dúvidas. E 

os livrinhos? Como foi a construção dos mesmos com as crianças? 
Daremos continuidade ao livro “Histórias Ouvidas”. Para contato: meu 
e-mail é arleneisac@yahoo.com.br e o telefone do departamento 

pedagógico 3902-1011.  Conto com sua participação!  
 
IMPORTANTE: Nesta apostila a rotina foi dividida em seis 

seqüências didáticas, caberá a você com o apoio do coordenador 
pedagógico, caso queira compartilhar idéias, decidir em quantos dias 

realizará cada seqüência, se utilizará todas as atividades sugeridas ou 
não, nossa intenção é que vocês explorem bem as sequências, 
trabalhando a reflexão sobre a leitura e a escrita com as crianças 

através dos textos e atividades e para isso acontecer só você pode 
decidir quantos dias são adequados, conforme a realidade de sua sala 
de aula. Bom Trabalho! 

                                                              Arlene Isac Dutra Madureira. 
 



Objetivo Geral: 
 

Possibilitar aos alunos recursos internos e condições objetivas para 
avaliar as situações em que vivem e fazer boas escolhas tendo em vista uma 
vida mais justa e solidária entre todos na sociedade. Isto implica vivenciar em 
situações-problema a possibilidade de aprender a ser cidadão, o que significa 
aprender a agir com respeito, solidariedade, justiça, não-violência, a usar o 
diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece 
na vida coletiva da comunidade e do país. 

 
Objetivos Específicos: 

 
• Reconhecer o próprio nome e o dos colegas. 
• Identificar e reconhecer as letras do seu nome no alfabeto. 
• Identificar e nomear as letras do alfabeto em diferentes situações. 
• Acompanhar a leitura de um texto mesmo que não o faça 

convencionalmente. 
• Ler histórias a partir de gravuras. 
• Relacionar a palavra a seu respectivo desenho. 
• Reconhecer nomes de listas temáticas (nomes, cômodos da moradia, frutas 

etc.). 
• Produzir oralmente os gêneros textuais lista, bilhete e fábula tendo o 

professor como escriba. 
• Relacionar partes do oral e partes do escrito em situações onde o texto 

escrito é conhecido de cor. 
• Analisar qualitativa e quantitativamente as palavras (segmentos falados e 

escritos/ quantas letras e quantos sons). 
• Representar, contar, ler, interpretar e registrar quantidades até 20 por meio 

de desenhos e demais recursos pessoais. 
• Distinguir letras, cores e números. 
• Participar em situações significativas da construção de conceito de numeral 

e quantidade. 
• Representar, contar, ler e registrar os números até 20. 
• Experimentar para depois discriminar: sua localização no espaço, formas 

geométricas, posições de objetos num determinado ambiente, texturas, 
formas e tamanhos de objetos. 

• Resolver situações-problema em diversos contextos matemáticos.  
• Construir e representar as formas geométricas: círculo, quadrado, triângulo 

e retângulo. 
• Registrar através de desenhos como o ser humano tem tratado o Planeta 

Terra e suas conseqüências. 
• Desenvolver comportamentos e atitudes favoráveis à preservação do 

Planeta Terra. 
• Descrever e registrar a vida dos índios antes e após a chegada dos 

portugueses. 
• Conhecer e interpretar o Hino nacional Brasileiro, oralmente e através de 

desenhos ou gravuras. 



• Discutir e construir coletivamente os direitos e deveres para uma boa 
convivência. 

• Expressar oralmente os conhecimentos sobre o artista plástico Aleijadinho. 
• Criar tendo como inspiração a arte de Aleijadinho. 
 
 

PRIMEIRA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
Acolhida: DA CONFUSÃO À ORDEM  
Esta atividade é ideal para que a criança perceba a necessidade da 
organização para o bom desempenho das atividades. O professor pode, a 
partir da fala das crianças, levantar algumas regras para a organização em sala 
de aula. 
Pedir para que as crianças, todas ao mesmo tempo, cantarem uma música 
para o seu companheiro do lado (esta atividade gerará um caos); depois pedir 
a um aluno que cante a música dela para a classe, enquanto os demais ficam 
em silêncio escutando. As crianças perceberão como o caos é desagradável e 
como a ordem tem um sentido. O professor poderá levantar com as crianças 
outras situações vividas onde a organização é essencial. 
 
Calendário – Atividade 1: A proposta com o calendário a seguir, permite que 
o foco com o trabalho seja a sequência dos dias da semana além da seqüência 
numérica. Apresentar às crianças o calendário do mês de abril. Entregar aos 
alunos um calendário mimeografado ou fotocopiado em branco para que 
possam acompanhar. Oralmente conduza a atividade: Vamos contar quantos 
dias tem a semana? Qual o nome destes dias? E o mês de abril, quantos dias 
têm? Em qual dia da semana este mês iniciou? Então coloquem o 1.° dia deste 
mês no calendário. Agora vamos dar continuidade à seqüência numérica. 
Agora que estamos com o calendário preenchido vamos marcar o dia de hoje e 
identificar o dia da semana. Vocês sabem quais comemorações temos este 
mês? Temos no dia 07 de abril - o dia mundial da saúde, no dia 15 de abril – 
dia nacional da conservação do solo, no dia 18 de abril – o dia nacional do livro 
infantil, no dia 19 de abril – o dia do índio e no dia 22 de abril – o dia do Planeta 
Terra e o dia do descobrimento do Brasil. Vamos marcá-los no calendário para 
não esquecermos. As atividades vão sendo registradas na folha com a sua 
orientação e acompanhamento junto às crianças. Em anexo. 
 
Roda de Conversa: 
1.°- Apresentar às crianças uma ficha com a escrita da palavra ética em letra 
bastão maiúscula. Perguntar se sabem o que está escrito, fazer a análise da 
palavra (1.ª letra e última letra, quantas vezes abrem a boca para falar a 
palavra, identificar estas partes, percebendo o som de cada uma - relacionado 
com os nomes da lista nominal).  
2.°-  Perguntar se entendem o que significa aquela palavra. Levar o dicionário 
para a roda, procurar o significado da palavra e ler. Em seguida explique com 
suas palavras, que ética é pensar em fazer as coisas corretas para não 
prejudicarmos o outro, este outro pode ser (as pessoas que estão a nossa 
volta, como os colegas, funcionários da escola, familiares. Como também pode 
ser a nossa casa, a escola, a rua, a natureza, os animais).  



3.°-  Apresentar gravuras do meio ambiente representando pequenas amostras 
da enorme beleza, diversidade e grandeza da natureza, bem como os mais 
variados tipos de serviços e prazeres que ela nos proporciona de graça.  
4.°-  Apresentar gravuras do meio ambiente sendo destruído. Perguntar para as 
crianças em qual grupo de gravuras o homem está tratando a natureza com 
ética, ou seja, com respeito e amor. E em qual os homens estão tratando a 
natureza sem ética, destruindo, poluindo, maltratando a natureza. Então temos 
ética quando pensamos no bem do outro. Para salvar a Terra e a espécie 
humana é preciso estar consciente da necessidade e da responsabilidade com 
as transformações no cotidiano, pois as próximas gerações sofrerão as 
conseqüências do que fizermos hoje, e daqui para frente, com o meio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registro da Roda de Conversa: No dia 22 de abril comemoramos o dia do 
Planeta Terra. Vamos escrever um bilhete pedindo para as pessoas cuidarem 
de nosso Planeta Terra? Vocês sabem o que é um bilhete? Para que serve um 
bilhete? Mostrar um bilhete às crianças, identificando sua estrutura e dizer para 
que serve esse tipo de texto. Em seguida as crianças vão ditar e você será a 
escriba da turma na produção textual de um bilhete. Escrever do jeito que 
ditarem, depois fazer a leitura visando à revisão coletiva do bilhete. Após a 
revisão passar para a cópia significativa do bilhete pelas crianças. Em anexo 
atividade 2. 
 
Atividade 2: Escrevendo Bilhete.  Trabalhar a escrita coletiva de um bilhete à 
população do planeta terra convocando todos a lutarem em prol de sua vida. 
Este trabalho será realizado após a roda de conversa, onde as crianças 
observaram e falaram sobre as gravuras apresentadas. Você será a escriba, as 
crianças ditam e você escreve da forma que falarem, depois retome o texto 
escrito, leia e vá vendo com as crianças se está bom, verificando a repetição 
de palavras, se a estrutura do bilhete foi contemplada. Esta revisão pode ser 
feita em outra aula, juntamente com a cópia significativa se for mais adequado, 
devido a questão do tempo, e também a atividade não pode ser cansativa, para 
não perder sua intencionalidade didático-pedagógica. 
 
Atividade 3:  Com esta atividade vocês farão a análise lingüística, ou seja, 
reflexão sobre a escrita da palavra ÉTICA, contar quantas leras, pedir que as 
crianças batam palmas cada vez que abrem a boca para falar a palavra e 
contar quantos pedacinhos tem a palavra, comparar o n.º de letras com o 
números de pedacinhos, fazer intervenções para que percebam a formação 
dos sons em cada pedacinho da palavra. Em seguida farão um acróstico; 
explicar o que é acróstico para as crianças. Este acróstico será feito com 
nomes da lista nominal da sala que tenham a inicial correspondente às letras 
do acróstico. 
 
Atividade 4:  Identificar com as crianças os nomes das figuras agrupadas no 
quadro, escrever os nomes na presença das crianças. Depois explicar a 
legenda e partir para a seguinte seqüência: 
1.° Colorir cada figura conforme o indicado. 
2.°Contar quantas figuras de cada tipo/cor e escrev er o numeral 
correspondente abaixo de cada figura na tabela. 
3.° Perguntar se a seqüência  numérica está em orde m crescente e o “porquê” 
da resposta. Oralmente pedir que algum aluno coloque os números em ordem 
crescente, é uma oportunidade de revisar este conhecimento. 
4.° Marcar um x no elemento com maior quantidade. P edir que eles façam a 
leitura da tabela para descobrirem a resposta (função da tabela, não precisa 
contar tudo de novo). 
5.° Marcar um x no elemento em menor quantidade do quadro. 
6.° Transportar os dados da tabela para o gráfico. Esta atividade deve ser 
realizada de forma coletiva, tendo você como mediadora, as crianças têm que 
aprender como preencher este tipo de gráfico. Primeiro pedir que continuem a 
numeração iniciada com o número 1 nos quadradinhos, perguntar se estes 
números estão em ordem crescente ou decrescente. Depois partir para o 
transporte dos dados: iniciar com a árvore (perguntar quantas árvores têm e 



colorir um a um os quadradinhos correspondentes) dar seqüência com as 
demais figuras. Após conclusão do gráfico, analisá-lo com as crianças (está em 
ordem crescente ou decrescente, qual figura tem em maior quantidade? E 
menor? Mostrar como fica fácil descobrir isso com a leitura do gráfico). 
7.° Trabalhar a adição de alguns elementos do gráfi co, você pode entregar o 
material dourado para que façam este trabalho. Enquanto realizam a atividade 
circule pela sala observando as estratégias utilizadas pelas crianças. As 
crianças farão o registro da adição em numeral e no material dourado. 
8.° Lançar a situação problema: Quantas figuras tem os ao todo dentro do 
quadro? Fornecer o material dourado para que utilizem em seu raciocínio 
lógico matemático. 
 
Hora da Leitura: Livro em anexo “A Bonequinha Preta”, de Alaíde Lisboa de 
Oliveira.  
Sugestões: 
 
* Leve o livro e uma bonequinha preta(feita de pano)para a sala de aula,mas 
repare todo o ambiente para que os alunos fiquem curiosos para saber do que 
se trata. 

* Decore uma caixa com papéis coloridos e fitas, será uma caixa surpresa e 
dentro coloque o livro e a bonequinha.Espalhe pela sala cartazes pequenos 
com desenhos que possam levar as crianças a fazerem perguntas,desenhe por 
exemplo:A roupinha da boneca, o sapatinho,um gatinho,etc... 

* Ao abrir a caixa, mostre primeiro a boneca. Explique que ela é uma visita e 
que ficará alguns dias na sala. Arrume um lugar pra ela se sentar! Deixe que os 
alunos peguem a boneca, faça esta atividade em rodinha, todos sentados no 
chão da sala mesmo.Vão surgir algumas perguntas e você deverá respondê-
las, anote-as,faça um registro de tudo o que está ocorrendo nesta atividade. 

 * Durante alguns dias (ou toda a semana, fica a seu critério) trabalhe com o 
livro, mostre a capa,explore-a bem, fale sobre a autora:Alaíde Lisboa de 
Oliveira. Se possível,mostre aos alunos uma foto dela. Ao iniciar o conto, leia 
com voz suave,sem pressa. Os alunos, quando gostam de uma história 
,sempre pedem para ouvir novamente e isso é ótimo! Não leia o livro todo em 
um único dia,vá deixando as crianças com vontade de "quero mais!" 

*Ao final da história procure saber deles o que mais gostaram, o que não 
gostaram, se mudariam algo na história, o que aprenderam com ela, você pode 
começar a trabalhar algumas questões a partir daí,como os nossos valores,o 
amor, o egoísmo, a questão de sermos diferentes com relação a cor, mas que 
somos todos iguais perante Deus, trabalhe o respeito ao próximo,a 
amizade,etc... 

Sugestões de Atividades: 

* Fazer com os alunos um mural com desenhos da bonequinha preta. Cada um 
dará um nome a sua bonequinha. 



* Montar um quebra cabeça da bonequinha, fazer colagens, dobraduras,pintura 
a dedo,modelagem,alinhavo... 

* Confecção de uma bonequinha de pano para cada um e deixar que façam e 
vistam a roupinha nela. 

* Fazer um livrão de reconto, as crianças fazem o reconto você anota e elas 
desenham as cenas. 

*Uma dica bem legal é fazer com os alunos o aniversário da Bonequinha Preta. 
Faça os convites com as crianças, decore a sala com balões.Neste dia,leve um 
bolo,docinhos,salgados e sucos,enfeite a mesa...As crianças amam esta 
festa,lembre-se se fotografar e não esqueça de colocar a bonequinha sentada 
a mesa também... 

*Montar uma exposição com todos os trabalhos desenvolvidos durante o 
desenvolvimento do trabalho com o livro, montar um painel com as fotos 
mostrando que todo o trabalho foi feito com muito carinho e teve início,meio e 
fim. 

* Faça um livro de visitas, cada dia uma criança ficará responsável em levar e 
cuidar da bonequinha em sua casa, explicar quanto aos cuidados e que elas 
serão as responsáveis pela bonequinha que terá que voltar bem no outro dia 
de aula, neste livro as  crianças irão relatar através de desenhos e escrita 
espontânea, ou com a colaboração dos pais como foi o dia da bonequinha em 
sua casa. 

 
SEGUNDA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Acolhida/ Roda de Conversa:  

1- Conversa dirigida   

A professora explica: Vamos fazer um exercício de imaginação. Você conhece 

um esporte chamado de futebol? Sabe suas regras? Feche os olhos e imagine 

uma partida de futebol. Imagine agora a partida iniciando. O juiz joga a bola 

longe. Um jogador pega-a com a mão e sai correndo, querendo fazer um gol. 

Um outro, agora do time adversário, segura-o pela camisa e rouba-lhe a bola, 

saindo além da linha do gramado. 

Agora, ela pergunta aos alunos :_ 

- Você já viu um jogo de futebol assim? 

- O que está faltando para que o jogo aconteça realmente? 

- Por que, em um jogo, precisamos de leis (regras)? 

- Na escola também é importante ter leis (regras)? Por quê?  



- As regras na escola têm algo a ver com a palavra ética que aprendemos 

ontem? Quando pensamos se o que vamos fazer na escola vai prejudicar o 

outro, se estamos agindo certo ou errado; estamos exercitando a nossa ética. 

 

2: Desenho e dramatização  

Dobre a folha de sulfite ao meio e escreva: 

O QUE PODE FAZER NA ESCOLA  

O QUE NÃO PODE FAZER NA ESCOLA 

Entregar aos alunos dois quadradinhos de papel para que desenhem em um o 

que podemos fazer na escola e no outro o que não podemos fazer na escola. 

Os desenhos são socializados no coletivo e pode-se criar uma dramatização 

que represente uma sala de aula em que as regras não são cumpridas e uma 

sala de aula em que as regras são cumpridas. 

3: Criando nossas regras/ o código de ética da sala : 

Hoje nós vamos criar nossas próprias leis (regras), o nosso código de ética 

(que é um conjunto de leis/regras criadas e utilizadas para a organização e boa 

convivência em um local), vocês vão dizendo as regras e a professora vai 

escrevendo na lousa. Depois vamos escrevê-las num cartaz que será fixado na 

classe para que todos possam vê-las. 

As crianças podem ilustrar as regras. Todos os dias ler com a classe as regras 

que eles próprios criaram. 

 

Registro da Roda de Conversa: Entregar folha especial para que as crianças 

copiem e ilustrem o primeiro item do código de ética (a idéia é que se faça a 

cópia significativa de 1 item por aula do código de ética da sala de aula). 

 

Calendário. Atividade 1: Entregar a folha com o calendário em branco para 

cada uma das crianças. Com o calendário do mês de abril a frente passe a 

conduzir o preenchimento com as crianças, pergunte em qual dia da semana 

teve início o mês de abril, terão o calendário a frente como consulta, incentivar 

a leitura do calendário. Então vamos colocar o numero 1, na quinta-feira ( fazer 

a leitura dos dias da semana com as crianças para que identifiquem), 

prosseguir com o preenchimento dos dias no calendário, trabalhando aqui a 

seqüência numérica. Depois de preencher os dias responder as questões 

pedidas sempre sob a sua orientação. 

 

Leitura Compartilhada: . Apresentar em cartaz a música infantil “O Cravo 

Brigou com a Rosa”. Além de ser uma letra simples de memorizar, é recheada 



de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da música uma brincadeira. Fazer 

a leitura apontada do cartaz, cantar a música apontando no cartaz; em seguida 

entregar para as crianças uma folha com a letra para que também 

acompanhem a música apontando na escrita. Perguntar onde está o título da 

música, pedir que um aluno venha à frente, aponte e leia o título. Perguntar se 

neste texto tem rima. Fazer nova leitura apontada pedindo para que observem 

se há rima no texto.  Circular as rimas no cartaz e lê-las para as crianças, 

sublinhar e refletir sobre os pedacinhos dessas palavras nos quais os sons são 

iguais (SACADA – DESPEDAÇADA/ VISITAR – CHORAR). Pedir que falem 

outros nomes que comecem com o som das rimas destacadas (DADO, DAVI, 

DAMA, ARMÁRIO, ARCO). Vocês acham que este texto é uma poesia? Por 

quê? Chamar a frente duas crianças para encontrarem onde está escrito a 

palavra rosa, pintar e contar quantas vezes ela aparece no texto. Depois 

chamar mais duas crianças para que encontrem a palavra cravo, pintem e 

contem quantas vezes ela aparece no texto. Pedir que as crianças formem as 

palavras ROSA E CRAVO com o alfabeto móvel, contem quantas letras, depois 

quantos pedacinhos separando-os. 

O Cravo Brigou Com a Rosa 
 
O cravo brigou com a rosa, 
Debaixo de uma sacada, 
O cravo saiu ferido, 
E a rosa despedaçada. 
 
O cravo ficou doente, 
A rosa foi visitar, 
O cravo teve um desmaio, 
E a rosa pô-se a chorar. 

 

Atividade 2.  É uma atividade de recorte e colagem onde as crianças deverão 

recortar e colar no devido lugar do quadro, as ações que identificarem como 

éticas ou corretas e as ações que identificarem como sendo falta de ética, 

incorretas. Durante a realização da atividade vá conversando sobre as atitudes 

reveladas nas figuras, ressaltando que não adianta saber o que é certo ou 

errado, mas, não praticar. 

 

Atividade 3. O Cravo brigou com a Rosa: Fazer a leitura apontada do cartaz 

com  a música com as crianças, contar quantos versos, pedir que as crianças 

numerem os versos, depois contar quantos versos em cada estrofe e no total. 

Criar situações problema, como: se eu aumentasse mais um verso na música 

com quantos ficaria? E se eu retirasse a 2.ª estrofe, com quantos versos a 



música ficaria? Passar para identificação do título, das palavras ROSA(pintar 

de vermelho) e  CRAVO (pintar de azul). Depois que as crianças tiverem 

identificado as palavras, passar para a contagem de quantas vezes essas 

palavras apareceram na música, registrando o numeral e quantidade 

correspondente através de desenhos. Em seguida há uma situação problema, 

explique para as crianças que terão que descobrir quantas vezes no total 

aparecem as palavras CRAVO e ROSA no texto; para isso eles terão que 

somar as quantidades encontradas, através do registro matemático com os 

numerais e do desenho das quantidades, para depois fazerem a soma e 

chegarem no total, observe as estratégias utilizadas pelas crianças na 

realização da atividade. 

Atividade 4.  

1.°- Explicar que as letras que formam o nome das flores do desenho (cravo e 

rosa), foram misturadas, assim eles terão que organizá-las, escrevê-las a frente 

do desenho, dividir a palavra em pedaços e pintar nos círculos quantas letras e 

quantos pedacinhos tem cada palavra.  

2.° Agora nós vamos brincar com as letras da palavr a ROSA, trocando a letra S 

pelas letras D, M, L. Quais palavras serão formadas. Vamos trocar? Escrever 

grande no quadro colocando as letras que foram trocada de outra cor, pedir 

que leiam ( vamos lá como leio o primeiro pedacinho? Apontar o RO  se eu 

troquei o S pelo D, vamos continuar a leitura, tem alguém na sala que tem este 

pedacinho DA , no nome , então como lemos este pedacinho? Então aqui 

temos escrito a palavra RODA (contar quantas letras, comparar com a escrita 

de ROSA, letra inicial e final, quantas vezes abrimos a boca para falar a 

palavra). 

3.° Informar às crianças que esqueceram de colocar algumas letras na escrita 

da palavra ROSA, eles terão que descobrir e completar. Circule pela sala 

observando como estão completando o quadro e fazendo as devidas 

intervenções. 

 

Para Casa:  Escolher a atividade que foi trabalhada em sala que achar mais 

adequada para a tarefa de casa. 

 
Hora da Leitura: Seqüência da leitura do livro “A Bonequinha Preta”.  Ou a 
leitura de parte do Livro “Se Liga em você”, de Luiz Antonio Gaspareto. Nos 
endereços abaixo você encontra o livro completo para baixar (não baixei, 
porque não gostei da qualidade para visualização, testem vocês também), o 
livro tem uma mensagem linda! 
http://www.ecolorir.com/livro-se-ligue-em-voc/ 
www.acaixamagica.com/livro -se-ligue-em-voc/ 



Se ligue em você( LUIZ ANTONIO GASPARETTO) 

 

 
 
 
 
 
Existe uma luzinha no seu peito. Uma luz que os olh os não vêem. 
Mas quando ela está acesa, a gente sente. Pois é el a que causa os nossos 
sentimentos. 
Quando você a acende, aparecem sentimentos bons em seu peito. Tudo 
fica mais bonito e gostoso. Ela faz você se sentir alegre. 
Quando você a apaga, aparecem sentimentos maus. Tud o fica mais feio e 
dolorido. Sem ela, você se sente triste. 
Quando está acesa e brilhante, ela sai pela boca, f azendo-nos sorrir. Ela 
também sai pelos olhos, fazendo-os brilhar. 
Ela sai pelo peito, fazendo-nos amar, e pelos braço s, fazendo-nos 
abraçar. 
Sai também pelas mãos, fazendo-nos caprichar em tud o. 
Sai, finalmente, pelo corpo inteiro, fazendo-nos da nçar. 
NÓS SÓ SOMOS FELIZES QUANDO ELA ESTÁ ACESA!  
Ela se acende quando você pensa positivo. E você pe nsa positivo quando 
ela se acende. Ela brilha quando você faz carinho n as plantas, nos 
animais e nas pessoas. Também quando sua mãe lhe dá  um presente ou 
quando você come um doce gostoso. 
Ela brilha mais ainda quando você dá um pedaço do s eu doce para seu 
amigo. 
Mas, muitas vezes nós deixamos nossa luzinha se apa gar. 
Quando ela se apaga, você sente medo. 
O medo aparece quando você pensa que uma coisa ruim  pode acontecer 
com você ou com alguém de quem você gosta. 
Quando você tem coragem, a luzinha volta a se acend er. 
Coragem é o nome do sentimento que acontece quando você acredita que 
só coisas boas podem ocorrer com você e com os outr os 
 A MINHA LUZ ESTÁ ACESA QUANDO... 
 
Após o conto do livro: "Se ligue em você", os aluno s realizam essa 
atividade, registrando dentro de várias estrelas...  
 

QUANDO A MINHA LUZ ESTÁ ACESA ..... 
NA ESCOLA: 
EM CASA: 
COM OS AMIGOS: 

 
A MINHA LUZ ESTÁ APAGADA QUANDO.... 

NA ESCOLA: 
EM CASA:  
NA RUA: 
COM OS AMIGOS: 



TERCEIRA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Acolhida:  
1.° Brincar de roda com a música “O cravo brigou com a rosa”,  dramatização 
da música: algumas crianças no centro da roda encenam enquanto os demais 
cantam.  
2.° Brincar de  Macaco disse... (domínio público) - Adaptação.  
♥ Objetivo:  Trabalhar o esquema corporal, desenvolver a percepção auditiva e 
a compreensão dos conteúdos atitudinais da aula  anterior. 
♥ Como brincar:  As crianças ficam em semicírculo, uma ao lado da outra, de 
frente para quem comanda a brincadeira. 
O professor(a) diz: 
- Eu vou mostrar para vocês algumas gravuras de atitudes, Se forem atitudes 
positivas, com ética, corretas vocês vão ficar de pé.  Se forem atitudes 
negativas, sem ética, mau comportamento vocês ficam sentados. Vocês só 
devem fazer o movimento quando eu falar “macaco disse”. De vez em quando, 
mostre a gravura sem começar com "macaco disse", pois sem o comando o 
movimento não deverá acontecer. As gravuras estão ampliadas em arquivo 
anexo. 
 
Roda de Conversa:  Cantar com as crianças a música “O Cravo brigou com a 
Rosa”, depois perguntar se a atitude do cravo foi correta, será que não havia 
outra forma de resolverem sem briga? De acordo com a história que escutaram 
ontem como está a luzinha do Cravo e da Rosa? Por quê? Com o diálogo 
podemos resolver bem os problemas e a nossa luzinha vai estar sempre acesa. 
Levantar situações da realidade da sala de aula e da escola que levam a 
brigas, direcionando para que entendam que o diálogo é a melhor opção. 
Vamos dar continuidade à história do Cravo e da Rosa? E aí como é que vai 
acabar esta história. O que vocês acham que eles deveriam fazer? Pedir 
desculpas? Se abraçarem? O que vocês acham? 
 
Registro da Roda de Conversa. Atividade 1.  Entregar uma folha dividida em 
três partes para as crianças desenharem a 1.ª, a 2.ª e a 3.ª estrofe com o final 
que cada um deseja para a história. Em anexo 
 
Calendário. Atividade 2. Entregar a folha de atividade para as crianças, pedir 
que façam a leitura apontada do calendário: ler o nome do mês, os dias da 
semana que estão só com a inicial e a sequência numérica. Enquanto estão 
apontando e lendo a sequência numérica observar se estão relacionando a 
leitura com o número que está sendo apontado, realmente estão relacionando 
o numeral com o seu respectivo nome? Depois de realizar este trabalho passar 
para as questões da atividade. Perguntar qual número está circulado no 
calendário, se sabem por que está circulado. Em qual dia da semana será este 
dia circulado, que é o dia do índio, dizer que na próxima aula vão conversar 
especialmente sobre os índios. Pintar de azul os vizinhos do número 19, 
perguntar se sabem o que quer dizer vizinhos do número 19, colocar três 
crianças a frente e demonstrar o que é vizinho, puxar para os vizinhos de suas 
casas. Depois de entenderem registrem o que foi pedido, mas faça oralmente 
mais questionamentos sobre vizinhos de outros números do calendário. 
Perguntar se entendem o que é primeiro e último, fazer uma fila (nesta fila 



quem é o primeiro? E o último?), depois marcar no calendário com os símbolos 
da legenda. Pintar de vermelho os dias em que não haverão aulas, contar e 
registrar. Contar e registrar quantos dias teremos aulas. Fazer uma 
comparação entre os números (teremos mais dias com aula ou sem aula? Qual 
número é maior?). Trabalhar oralmente no concreto as noções de antes e 
depois com as crianças (quem está antes de fulano? E depois?), em seguida 
passar para a atividade no calendário, oralmente trabalhe esta situação em 
relação a diversos dias no calendário, depois passe para o registro escrito na 
atividade do calendário. 
 
Atividade 3. Música Fatiada.   Antes da atividade em anexo pode-se realizar 
esta seqüência: 
Fazer um quadro de pregas para desenvolver o trabalho com formação de 
frases e cantigas. O objetivo é trabalhar a reflexão sobre a escrita, a 
segmentação das palavras nas frases e a leitura. Escrever cada palavra da 
música (com letra bastão maiúscula) e à medida que os alunos cantam solicite 
que uma criança vá até a mesa e tente descobrir qual é a palavra entre as 
fichas escritas que estão em cima da mesa que se referem a parte que foi 
cantada, Depois o próprio aluno coloca a palavra no quadro. Eles 
adoram essa atividade. alfabetizacaofavodemel.blogspot.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a atividade em anexo: 
Cantar com as crianças a música “O Cravo brigou com a Rosa”, perguntar se 
sabem qual é a primeira estrofe, cantar apenas a primeira estrofe. Depois 
entregar para cada criança ou dupla de preferência; uma folha com a letra da 
primeira estrofe toda misturada. Dizer que terão que recortar e colar de forma 
organizada, a primeira estrofe da música em outra folha. Entregar a folha para 
recorte de acordo com a hipótese das crianças: os pré-silábicos e silábicos sem 
valor sonoro receberão a música fatiada em versos inteiros; os silábicos com 
valor sonoro receberão a música fatiada em palavras e os alfabéticos e 
silábicos alfabéticos montarão a primeira estrofe da música com o alfabeto 
móvel. Atenção! Professor (a) não esquecer de retirar o cartaz da parede da 
sala, porque nossa intenção é que as crianças pensem sobre a escrita (letra 
inicial, letra final, som, quantas e quais letras utilizar na escrita) e não que 
façam a cópia da música. 
 
Atividade 4. O Jardim do Cravo e da Rosa: Levar o material dourado para a 
sala e apresentar novamente às crianças, entregar a barrinha e pedir que 
contem quantos cubinhos há na barrinha, perguntar qual outro nome podemos 
dar a esta quantidade 10, explicar que há um termo matemático chamado 



dezena, que significa dez unidades. Então agora que já sabem que 1 dezena é 
igual a 10 unidades, Quanto é a metade de dez? Com o material dourado 
separar 10 cubinhos e dividir ao meio, cinco cubinhos para cada lado, explicar 
que a metade é quando dividimos algo em duas partes iguais, pode-se levar 
uma fruta e dividir ao meio, mostrando que cada parte é uma metade. Assim 
chegar ao conceito de metade e meia dezena. Se 1 dezena é igual a dez, meia 
dezena é igual a 5. Depois que explorou bastante o material dourado com as 
crianças, lançar o desafio da atividade em anexo. Contar que no jardim onde 
mora o Cravo e a Rosa é repleto de diferentes tipos de flores, um lugar muito 
lindo! E que para descobrirmos quantas flores de cada tipo há neste jardim nós 
teremos que contar no material dourado e registrar o numeral. Fazer fichas 
com os nomes das flores em letra bastão maiúscula, ler para as crianças o 
nome de cada flor e passar para a descoberta do desafio. Depois de realizada 
a descoberta, dar continuidade analisando os resultados: Qual flor tem em 
maior quantidade no jardim? Qual tipo de flor há em menor quantidade no 
jardim? Há flores com quantidades iguais? 
 
Hora da Leitura: História do artista Aleijadinho, apreciar com as crianças a arte 
de Aleijadinho e também ressaltar atitudes éticas em como o respeito às 
diferenças em relação ao artista, sua doença, sua própria condição de vida e 
classe social na época, ressaltar a valorização do outro enquanto ser humano, 
a solidariedade como valores éticos essenciais. No anexo em slide a história 
de aleijadinho adaptada para a faixa etária das cri anças.  
 
Para Casa: Enviar para casa a atividade que achar mais adequada para ser 
realizada de forma autônoma pelas crianças. 
 

QUARTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

Acolhida/ Roda de Conversa: Para esta acolhida providenciar um mapa 
mundi para as crianças localizarem onde está Portugal e onde está o Brasil no 
mundo.  
1.° Dizer às crianças que hoje vão conhecer como ocorreu o descobrimento ou 
achamento do Brasil, como dizem alguns estudiosos; ao final da história quero 
saber o que vocês pensam sobre isto :O Brasil foi descoberto ou achado por 
Pedro Álvares Cabral? 

2.° Levar o mapa mundi para o meio da roda e localizar com as crianças onde 
fica Portugal e onde fica o Brasil, informar que o oceano entre os dois países 
se chama Atlântico, com um cordão traçar o caminho da frota de Cabral de 
Portugal ao Brasil e depois até Calicute na Índia. Passar ao relato da história: 

3.° BREVE RELATO DA HISTÓRIA   

Há muito tempo, num país distante daqui, chamado Portugal (apontar Portugal 
no mapa), havia um rei muito querido (D. Manoel I) e que gostava muito de 
colocar pimenta e outros temperos em sua comida (canela, cravo e outros, 
para dar mais sabor). 

Só que em Portugal, não havia nada disso. Um dia, ele chamou um almirante – 
Pedro Álvares Cabral, para ir às Índias comprar essas especiarias - e também 



para que fosse até o outro lado do mar, porque o Rei ouvira dizer que lá havia 
terras que ainda não tinham sido descobertas. 

Saiu então Cabral de Portugal comandando uma frota de 13 embarcações (3 
caravelas e 10 naus) no dia 8 de março, com 1.500 homens e 8 padres. A 
maior frota portuguesa até então! Chegaram à terra firme 12 naus, mas 
infelizmente apenas 6 retornaram a Portugal.. (explicar que na época não havia 
navios com motor como  hoje e desenhar ou mostrar figura de uma caravela: 
barco veleiro). 

Navegaram  muitos e muitos dias, até que avistaram um monte e por ser dia de 
Páscoa, chamaram “Monte Pascoal “. 

Numa 4ª feira, 22 de abril de 1500, Cabral descobriu o Brasil. Sem “saber” o 
que eram realmente aquelas terras, Cabral batizou-as de Ilha de Vera Cruz, e 
depois que entendeu que se tratava de um continente, chamou-a de Terra de 
Santa Cruz, muitos outros nomes deram ao nosso país até que chegaram ao 
nome Brasil, nome este que se deve ao pau-brasil, vegetal que crescia em 
toda a costa brasileira:madeira de cor brasa (vermelha). (comentar sobre a 
destruição das matas como um comportamento sem ética, falta de respeito á 
natureza) 

No dia 26 de abril, Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa em solo 
brasileiro. Em seguida a frota de Cabral rumou para a Índia, afinal, era para lá 
que eles deveriam ter ido. Será que não? 

Duas naus, porém, voltaram para Portugal levando a famosa carta de Pero Vaz 
de Caminha, na qual ele narra detalhadamente como aconteceu o 
descobrimento, além de outras características da nova terra.  

A carta escrita por Pero Vaz de Caminha é uma verdadeira certidão de 
nascimento do Brasil. Nenhum outro país foi descrito com tantos detalhes no 
momento de seu descobrimento. Mas, não se divulga o porquê, Caminha 
escreveu sobre cada detalhe do Brasil, muito provavelmente para dizer “sim, 
nós estivemos aqui e o Brasil é nosso”. 

Isso é o que se fala em muitos livros de história. Mas será que a história do 
Brasil é só isso? Será que não existiam outros habitantes nessas terras? E 
será que os portugueses foram levados pelas “correntezas” e caíram 
justamente em frente ao nosso maravilhoso litoral, ou será que eles apenas 
vieram tomar posse oficialmente de algumas terras? 

Tudo indica que os portugueses já sabiam da existência de nossas terras, 
antes de Cabral passar por aqui. Muito provavelmente, o Brasil não foi 
descoberto em 22 de abril de 1500, e sim, tomado posse.  Vasco da Gama, 
após a sua gloriosa ida às Índias, voltou para Portugal em julho de 1499 e já 
havia registrado em seu diário de bordo, algo em torno de 1947, que existiam 
terras americanas, comunicando o rei de Portugal, D. Manuel, assim que 
retornou à Portugal. Cristóvão Colombo, ao descobrir a América em 1492, 
sugeriu em seus manuscritos, a existência de outras terras ao sul da República 
Dominicana 

A partir da história, perguntar: quando Cabral aqui chegou, quem morava no 
Brasil?(Índios). Sondar se tem idéia que não havia cidades, somente mata 
etc… Portanto, os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. 



4.° CONSTRUINDO UMA CARAVELA DE MÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.° PESQUISA  
Encontrar as letras das palavras  BRASIL , CARAVELA  em revistas, colar em 
folha de chamex, depois copiar a palavra e fazer um desenho que represente 
as palavras formadas. 
 
6.° CANTO : Cantar a música fazendo gestos tendo as caravelas em mãos. 

“Descobrimento do Brasil” 

                             (Melodia: O  cravo brigou com a rosa) 

 Foram 13 caravelas 
 Saíram de Portugal 
 Era comandante delas 
 Pedro Álvares Cabral. 
 
Navegaram e navegaram 
sob este céu de abril 
No dia 22 de abril 
Cabral descobriu o Brasil 

 
 



Leitura Compartilhada: Leitura apontada do cartaz com a música do 
“Descobrimento do Brasil”, localizar o título da música e ler com as crianças, 
perguntar que tipo de texto é a música (poesia, bilhete lista?), depois localizar 
as rimas na poesia, contar quantas estrofes e quantos versos tem a música.  
Ler a 7.ª e 8.ª  estrofe com as crianças e perguntar o que eles pensam sobre 
isto após terem escutado a história e discutido na roda de conversa. 
 
Calendário. Atividade 1:  Informação para o professor:  A viagem de Cabral 
levou 44 dias. Sua esquadra saiu de Lisboa numa segunda-feira, no dia 9 de 
março. No dia 22 de abril de 1500, quarta-feira chegou ao Brasil.   
1.° Entregar a folha de atividade para as crianças e dizer que com os 
calendários irão descobrir quantos dias levou a viagem de Cabral de Portugal 
para o Brasil.  
2.º Pedir que marquem com X no calendário de março o dia que saíram de 
Portugal. 
3.° Pedir que marquem com X  no calendário de abril o dia em que chegaram 
ao Brasil.  
4.° Agora peça que pintem no calendário os dias em que Cabral estava no mar, 
vindo de Portugal para o Brasil. 
5.° Passar para a resolução das questões referentes ao calendário, através da 
análise do mesmo. 
 
Atividade 2. Trabalhando com a música “Descobriment o do Brasil”. Fazer 
a leitura apontada da música em cartaz e as crianças em sua folha de 
atividade. Enumerar os versos em ordem crescente, você no cartaz e as 
crianças na folha de atividade, contar quantos versos e perguntar quantas 
estofes tem a música. Perguntar onde fica o título da música, pedir que uma 
criança venha a frente, aponte e circule. Depois chame crianças para que 
identifiquem cada um dos nomes pedidos e circule-os no cartaz (faça as 
intervenções necessárias). Dando seqüência trabalhar a organização destas 
palavras em ordem alfabética, utilize o alfabeto da sala para encaminhar esta 
sequência. Agora as crianças terão que pintar as letras que formam a palavra 
Brasil e escrevê-la, depois organizar as letras que sobraram para escrever a 
palavra cravo. Realizar o mesmo com a palavra caravela e rosa. 
 
Atividade 3.  Iniciar fazendo a leitura do quadro de Cândido Portinari com o 
título “Descobrimento do Brasil”, incentivar as crianças a falarem sobre o que 
estão vendo, o que o pintor quis retratar naquele quadro, como os índios 
viviam, o que estavam fazendo naquele momento. Em seguida passar para  os 
desafios matemáticos. Ler a primeira questão para as crianças e propor que 
pensem através do registro de desenhos ( desenhar as 13 embarcações), e 
agora o que faremos para descobrir quantas embarcações retornaram à 
Portugal? (riscar as embarcações que se perderam) Então quantas 
embarcações retornaram a Portugal? Proceder da mesma forma na segunda 
questão pedir que registrem no concreto através de desenhos para chegarem 
ao resultado. 
 
Atividade 4. Parte 1. Nesta atividade as crianças terão que pensar sobre a 
escrita da palavra caravela, explicar que estão faltando algumas letras para 
estar escrito CARAVELA, eles terão que descobrir e completar os espaços com 



as letras que faltam, dizer para falarem a palavra, pensar nos sons de cada 
pedacinho e tentar completar. Circular pela sala observando como estão 
desenvolvendo a atividade e fazendo as intervenções necessárias para que 
pensem sobre a escrita. Parte 2. Aqui as crianças vão registrar através de 
desenhos como era o Brasil quando os portugueses aqui chegaram e como é o 
Brasil hoje. 
. 
Hora da leitura: 
Professor hoje nossa hora da leitura será diferente e muito bacana, você vai 
precisar da ajuda de mais uma pessoa, faremos uma dramatização sobre o 
descobrimento do Brasil, a vida dos índios antes e após a chegada dos 
portugueses e a mudança na paisagem brasileira.  
1.° colocar as crianças em semicírculo e perguntar se sabem algo sobre o 
descobrimento do Brasil, se aqui no Brasil já viviam pessoas antes da chegada 
dos portugueses.  Pois bem, hoje nós vamos receber a visita de alguém que 
vai nos contar como os portugueses chegaram ao Brasil, as aventuras pelo 
mar, como foi a recepção dos índios. Nosso convidado especial é Pedro 
Álvares Cabral e será entrevistado por mim, prestem bastante atenção na 
entrevista.  
EXCLUSIVO! ENTREVISTA COM PEDRO ÁLVARES CABRAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor(a):  Como o senhor chegou às terras brasileiras? 
 
Cabral:  Parti de Portugal comandando uma frota de 13 embarcações no dia 8 
de março, com 1.500 homens e 8 padres. A maior frota portuguesa até então! 
Chegaram a terra firme 12 naus, mas infelizmente apenas 6 retornaram a 
Portugal. Nosso objetivo era alcançar as Índias, para comercializar mercadorias 
e levar a religião católica para outros povos. Nosso rei, Dom Manuel, queria 
impressionar o samorim, o rei de Calicute, na Índia, com uma frota rica e 
poderosa, para melhor fazer negócios. O samorim havia esnobado Vasco da 
Gama, que desembarcara em Calicute com navios pequenos e sem riquezas. 
 
Professor(a): É verdade que Portugal já tinha conhecimento da existência 
dessas novas terras? 
 
Cabral:  Isso eu não posso dizer. 
 
Professor(a):  O que o senhor tem a dizer sobre os boatos de que o senhor 
não seria o primeiro a descobrir as novas terras? 
 
Cabral:  Que boatos? Isso é intriga da oposição! Que tipo de entrevistadora é 
essa que dá ouvidos a boatos? 



 
Professor(a): Temos nossas fontes. Em 26 de janeiro do ano 
de 1500,  o capitão espanhol Vicente Yáñez Pinzón teria desembarcado em um 
local que chamou de Santa Maria de La Consolación (Hoje, Ponta do Mucuripe, 
cerca de 10 quilômetros ao sul da atual Fortaleza, capital do Ceará). Os 
marujos teriam gravado a data, seus nomes e os de seus navios em árvores e 
rochas. Outro navegador espanhol, parente de Pinzón, Diego de Lepe, teria 
chegado ao Brasil no início de fevereiro (Hoje, os historiadores têm opiniões 
diferentes de onde seria o local Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, ou 
Cabo de São Roque, a 100 km de Natal, capital do Rio Grande no Norte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabral:  Se vocês insistirem nessa história, mando processar você professor(a) 
por traição à Coroa de Portugal! 
 
Professor(a):  Bem, essa é uma dúvida que vai continuar intrigando os futuros 
historiadores, mas que o Brasil não foi descoberto por vocês não foi não, sabe 
por que? Aqui já viviam... Mas voltando à viagem, como foi a chegada? 
 
Cabral:  No dia 22 de abril de 1500, avistamos uma elevação que chamei de 
Monte Pascoal, porque era época da Páscoa. A presença de aves marinhas e 
de grandes algas flutuando no mar já indicava a proximidade de terra firme. No 
dia seguinte, enfrentando as ondas causadas por uma terrível tempestade, 
conseguimos encontrar uma baía para ancorar, por isso chamei o lugar de 
Porto Seguro, um lugar muito bonito. 
 
Professor(a):  E o contato com os índios? 
 
Cabral: Havia cerca de 20 nativos na praia, completamente nus, portando arco 
e flecha. Mas eram bastante amistosos. De início, trocamos algumas roupas e 
nossas boinas vermelhas por colares de contas. Francamente, fiquei surpreso 
com o comportamento dos nativos. Um dia, capturamos dois jovens índios e os 
levamos a bordo. Nós conversamos por gestos e em nenhum momento eles 
demonstraram medo por estar entre desconhecidos. A tripulação ficou agitada 
quando os índios apontaram para meu colar de ouro e depois para a terra, 
como se estivessem querendo dizer que lá também havia ouro. Ficaram 



deslumbrados com as galinhas que levamos, veja você! Os índios estavam tão 
à vontade que até dormiram no barco, em pleno convés. 
 
Professor(a): Depois você seguiu viagem em direção às Índias, onde entrou 
em conflito e acabou bombardeando Calicute por 15 dias. Como foi o ataque? 
 
Cabral:  Essa é uma longa história, que vocês podem deixar para a próxima 
edição, ora pois...  
 
Para Casa:  Enviar para casa a atividade que achar mais adequada para ser 
realizada de forma autônoma pelas crianças. 

QUINTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Acolhida/ Roda de Conversa: Colocar as crianças em círculo, sentadas como 
indiozinhos, cantar a música “Os Indiozinhos”, fazendo gestos, os numerais 
com os dedos das mãos, remando como se estivessem no bote, balançando 
como se estivessem quase caindo do bote. Depois distribuir entre as crianças 
figuras de coisas de índio, como: bote, cocar, arco, flecha, peixe, curumim, 
frutas, mandioca, milho, oca, cacique, vaso de cerâmica,cesto de palha, rede. 
Faça de forma que, depois eles se agrupem em dupla, conforme a figura que 
pegaram. Pedir que as crianças procurem seus pares. Depois cada dupla vai 
mostrar sua figura, dizer o nome se souber, se não o professor vai informar. 
Aproveitar as figuras e a música para conversar sobre a vida dos índios: 
trabalho, moradia, religião, alimentação e diversão. Dialogar sobre a ética, o 
respeito à cultura indígena da época do descobrimento até hoje. Texto 
Informativo abaixo pode ser lido ou comentado por você com as crianças. As 
figuras estão em anexo caso você tenha dificuldade em consegui-las. 
 

Alimentação dos Índios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos dizer que a alimentação indígena é natural, pois eles consomem 
alimentos retirados diretamente da natureza. Desta forma, conseguem obter 
alimentos isentos de agrotóxicos ou de outros produtos químicos. A 
alimentação indígena é saudável e rica em vitaminas, sais minerais e outros 
nutrientes.  



Como os índios não consomem produtos industrializados, ficam livres dos 
efeitos nocivos dos conservantes, corantes artificiais, realçadores de sabor e 
outros aditivos artificiais usados na indústria alimentícia.  
 
Somada a uma intensa atividade física, a alimentação indígena proporciona 
aos integrantes da tribo uma vida saudável. Logo, podemos observar nas 
aldeias isoladas (sem contatos com o homem branco), indivíduos fortes, 
saudáveis e felizes. Obesidade, estresse, depressão e outros males 
encontrados facilmente nas grandes cidades passam longe das tribos.  
 
Numa aldeia indígena, o preparo dos alimentos é de responsabilidade das 
mulheres. Aos homens, cabe a função de caçar e pescar. 
 
Principais alimentos consumidos pelos índios brasil eiros:   
 
- Frutas  
- Verduras  
- Legumes  
- Raízes  
- Carne de animais caçados na floresta (capivara, porco-do-mato, macaco, etc).  
- Peixes  
- Cereais  
- Castanhas  
 
 
Pratos típicos da culinária indígena:  
 
- Tapioca (espécie de pão fino feito com fécula de mandioca) 
 - Pirão (caldo grosso feito de farinha de mandioca e caldo de peixe).  
- Pipoca  
- Beiju (espécie de bolo de formato enrolado feito com massa de farinha de 
mandioca fina)  
 
* Este texto refere-se aos índios que não possuem muito contato com os 
homens brancos e que ainda seguem sua cultura. Infelizmente, muitas tribos 
deixaram de lado a alimentação saudável quando entraram em contato com o 
homem branco. 

 
A vida dos índios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os índios possuem uma maneira própria de organizar a vida. Entre eles tudo é 
dividido com o objetivo de fazer a aldeia funcionar em harmonia. A divisão de 
trabalho, por exemplo, segue basicamente critérios de idade, sexo e acúmulo 
de conhecimento e cultura. Na grande maioria das aldeias indígenas brasileiras 
esta divisão funciona como podemos observar abaixo. 

 
Funções e divisão do trabalho entre os índios brasi leiros:  

 
- Homem adulto : são responsáveis pela caça de animais selvagens. Devem 
garantir a proteção da aldeia e, se necessário, atuarem nas guerras. São os 
homens que também devem fabricar as ferramentas, instrumentos de caça e 
pesca e a casa (oca). 
 
- Mulheres adultas : cabe às mulheres cuidarem dos filhos, fornecendo-lhes 
alimentação e os cuidados necessários. As mulheres também atuam na 
agricultura da aldeia, plantando e colhendo (mandioca, milho, feijão, arroz, etc). 
As mulheres também devem fabricar objetos de cerâmica (vasos, potes, 
pratos) e preparar os alimentos para o consumo. Devem ainda coletar os 
frutos, fabricar a farinha e tecer redes (artesanato). 
 
- Crianças : os curumins da aldeia (meninos e meninas) também possuem 
determinadas funções. Suas brincadeiras são destinadas ao aprendizado 
prático das tarefas que deverão assumir quando adultos. Um menino, por 
exemplo, brinca de fabricar arco e flecha e caçar pequenos animais. Já as 
meninas brincam de fazer comida e cuidar de crianças, usando bonecas. 
 
- Cacique : é o chefe político e administrativo da aldeia. Experiente, ele deve 
manter o bom funcionamento e a estrutura da aldeia. 
 
- Pajé: possui grande conhecimento sobre a cultura e religião da tribo. Conhece 
muito bem o poder das ervas medicinas e atua como uma espécie de “médico” 
e “curandeiro” da aldeia. Mantém as tradições e repassa aos mais novos 
através da oralidade. Os rituais religiosos também são organizados pelo pajé. 
 

Diversão  
 
Além de trabalharem, os índios também se divertem. Nas aldeias, eles fazem 
festas, danças e jogos. Porém, estas formas de divertimento possuem 
significados religiosos e sociais. Dentre os jogos, por exemplo, destacam-se as 
lutas. Estas são realizadas como uma forma de treinamento para guerras e 
também para desenvolver a parte física dos índios. 

 
 

 

 

 

 



Conhecendo uma OCA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oca é uma habitação típica dos povos indígenas. A palavra tem sua origem na 
família linguística tupi-guarani.  
 
As ocas são construídas coletivamente, ou seja, com a participação de vários 
integrantes da tribo. São grandes, podendo chegar até 40 metros de 
comprimento. Seu tamanho é justificado, pois várias famílias de índios habitam 
uma mesma oca. Internamente este tipo de habitação não possui divisões. São 
instaladas na parte interna da oca diversas redes, que os índios usam para 
dormir.  
 
A estrutura das ocas são bastante resistente, pois elas são construídas com a 
utilização de taquaras e troncos de árvores. A cobertura é feita de folhas de 
palmeiras ou palha. Uma oca pode durar mais de 20 anos.  
 
As ocas não possuem janelas, porém, a ventilação ocorre através portas e dos 
frizos entre as taquaras da parede. Costumam apresentar de uma a três portas 
apenas. 

Curiosidade:   
 
- Uma oca de tamanho grande pode levar de 10 a 15 dias para ser construída, 

com o trabalho de 20 a 30 índios.  

- Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América havia 
aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território 
brasileiro, esse número chegava 5 milhões de nativos, aproximadamente. 
Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco 
lingüístico ao qual pertenciam: tupi-guaranis (região do litoral), macro-jê ou 
tapuias ( região do Planalto Central ), aruaques  ( Amazônia ) e caraíbas 
(Amazônia ). 
Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro, 
principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. 
São cerca de 200 etnias indígenas e 170 línguas. Porém, muitas delas não 
vivem mais como antes da chegada dos portugueses . O contato com o homem 
branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro da Roda de Conversa: Lista coletiva das coisas de índio que foram 
recebidas na acolhida com ilustrações feitas pelas crianças. As crianças falam 
o nome de suas figuras e você escreve no quadro. Depois as crianças 
registram a lista em seu caderno ou folha especial para esta atividade e fazem 
as ilustrações. A figura recebida pode ser colada nesta atividade. 

Calendário . Atividade 1:  Ler com as crianças o nome do mês, os dias da 
semana distribuídos no calendário, marcar o dia de hoje, contar quantos dias 
do mês já se passaram, contar quantos dias faltam para o mês terminar. 
Algumas atividades explorando a seqüência numérica, sucessor e antecessor. 
Em anexo. 

Leitura Compartilhada: 

 

 

 

 

Cantar a música apontando no cartaz. Entregar a letra da música para as 
crianças e fazer a leitura da letra, você apontando no cartaz e as crianças na 
folha, não esquecer de dizer para as crianças acompanharem com o dedo a 
escrita acompanhando a fala. Perguntar onde fica o título da música, qual a 
primeira e a última letra do título. Pedir para alguns alunos virem à frente e 
escrever o numeral acima da escrita por extenso de cada número na música. 
Chamar uma criança para circular todas as palavras indiozinhos da música, 
depois contar quantas vezes ela aparece no texto. Chamar outra criança e 
pedir que conte e numere os versos da música. Chame duas crianças para que 
juntas encontrem a palavra bote e circule no cartaz. Chame mais duas crianças 
para que juntas encontrem e circulem no cartaz a palavra jacaré. Para 
encontrarem peça que leiam a música que já sabem de cor seguindo com o 
dedo, pergunte onde acham que está a palavra e porquê, qual a primeira letra, 



ou o som inicial e final desta palavra? Falem a palavra prestando atenção ao 
som. 

Atividade 2: Fazer a leitura apontada da música “Os Indiozinhos” com as 
crianças, chamar crianças `frente para escrever o numeral referente a cada 
escrita por extenso. Ex: um = ? e pedir que pegue na mesa esta quantidade de 
indiozinho e coloque a frente do numeral, fazer isto com todos os numerais 
escritos por extenso na música (para este trabalho você pode utilizar o quadro 
de pregas, é só entregar fichas em branco onde as crianças escreverão o 
numeral, para colocar no quadro de pregas a frente da ficha com a escrita do 
número por extenso/ se preferir você pode fazer ao contrário, colocar o numeral 
e pedir que a criança encontre a ficha onde o numeral está escrito por extenso. 
Depois desta atividade concreta, pedir que façam a atividade da folha; 
1.º Desenhar os dez indiozinhos dentro do bote e o jacaré no rio. 
2.º Encontrar no texto e colorir conforme a legenda as palavras: indiozinhos, 
jacaré e bote. 
3.º Pintar nas mãos da menina a quantidade de índios que havia dentro do bote 
e escrever o numeral correspondente. 
 
Atividade 3. Lista das coisas de índio: Para a realização desta atividade 
você já deverá ter trabalhado anteriormente a leitura da lista que foi construída 
pelas crianças na roda de conversa. Entregar a atividade para as crianças ler 
lista das coisas de...... apontar a figura (índio). Para os pré-silábios e silábicos 
entregar esta atividade com o banco de palavras, onde terão que ler e pensar 
qual daquelas escritas se referem a cada nome da lista.  Para os silábicos-
alfabéticos e alfabéticos retirar o banco de palavras, porque senão a atividade 
fica sendo de leitura e cópia e eles precisam já pensar nas questões 
ortográficas da escrita. 
 
Atividade 4. Recorte, organização e colagem das let ras que formam a 
palavra ÍNDIO. Circule pela sala observando como as crianças estão 
organizando a formação da palavra ÍNDIO, informe que não pode sobrar 
nenhuma das letras. Faça as intervenções necessárias para que pensem sobre 
a escrita da palavra. 
 
Atividade 5. Matemática Indígena: Ler  a situação problema para as crianças, 
aqui elas já devem saber o que é curumim, se não souberem explique que é 
como se chamam as crianças(meninos ou meninas) indígenas. Faça a leitura 
dos nomes dos curumins com as crianças, faça-os perceber os sons iniciais 
desses nomes relacionando-os com os nomes da lista nominal da sala. 
Explique que eles terão que pintar nas mãos os dedinhos que correspondem a 
quantidade de peixes que cada um pescou. Depois de pintarem as quantidades 
fazer a leitura das outras situações-problema para que pensem e respondam, 
enquanto respondem circule pela sala observando as respostas e fazendo os 
questionamentos que achar necessário. A última questão se refere à esrita da 
palavra PEIXE. 
 
Atividade 6. Texto Fatiado: Para a realização desta atividade as crianças 
devem saber cantar a música de memória e o cartaz deve ser retirado da 
parede, pois queremos que as crianças pensem  no como se escreve a música 



e não que realizem uma atividade de cópia, sem reflexão. Faça  agrupamentos 
produtivos par a realização da organização da primeira estrofe da música (pré-
silábico 1 com pré-silábico2/ silábico sem valor sonoro com silábico com valor 
sonoro/ silábico alfabético com alfabético. Circule pela sala observando as 
duplas e fazendo as intervenções necessárias. 
 
Atividade 7.  Esta atividade pode ser realizada em duplas, desde que 
agrupadas de forma adequada. As crianças terão que pensar no como 
escrever o nome de cada uma das figuras, que letras faltam para formar cada 
som das palavras. Pedir que elas falem o nome da figura, que contem quantas 
letras tem o nome (é só contar os quadradinhos), batam palmas para cada vez 
que abrem a boca para falar o nome da palavra e depois pensem em quais 
letras estão faltando  para completar cada palavra. Depois de realizarem a 
escrita das palavras farão a análise ( qual a palavra maior, a menor  as que tem 
número igual de letras. 
 
Artes. 
 1.ª Sugestão: Recortar, pintar e colar em pauzinhos os peixinhos que serão 
utilizados na brincadeira de pescaria da recreação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ª Sugestão: passar tinta na mão das crianças e pedir que carimbem uma 
folha com a mão aberta, depois terão que recortar o contorno da mão que se 
transformará em um índio com seu cocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ª Sugestão: Fazer dobradura de um barco e colar indiozinhos dentro, depois 
fazer um mural em homenagem ao dia do índio, onde serão colados os barcos 
de todos da sala.  
 
 
 
 
 
 
 



 
4.ª Sugestão: Cada criança fará a sua dobradura de  indiozinhos, para depois 
fmontarem um mural em homenagem ao dia do índio, onde serão coladas 
todas as dobraduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ª Sugestão: Confecção pelas crianças de colares indígenas com macarrão 
colorido, cocares indígenas. 
 
6.ª Sugestão:  Inspirados nas esculturas de aleijadinho e na arte indígena, com 
argila ou massinha de modelar esculpir aspectos da vida indígena (utensílios 
como os potes, arco, flecha e o que sua criatividade mandar).  
 
Que tal fazer uma exposição de suas obras de arte c om inspiração 
indígena! 
 
Recreação. Circuito Indígena: Trata-se de um conjunto de brincadeiras de 
tradição indígena. 
 
JOGOS CORPORAIS: 
 
1.º Passeio na Floresta: O professor leva as crianças para o pátio, criando 
situações para as crianças imitarem os índios na floresta: caçando, nadando no 
rio, fazendo a dança da chuva, pescando, no barco,  plantando, colhendo frutos 
etc. O professor deve ajudar a crianças com movimentos corporais a imitar 
essas situações, por exemplo: o índio nadando, a criança d ficar de barriga 
para baixo e movimentando os braços, como se estivesse nadando. 
 
2.º Índio Vivo/Índio Morto:  Quando o professor disser vivo todos ficam de pé, 
quando disser morto, todos ficam sentados de pernas cruzadas de índio. Quem 
errar vai saindo da brincadeira. 
 
3.º Corrida de índio no saco: Para esta brincadeira vamos precisar de saco 
de linhagem grande, cocar que já deve ter sido feito pelas crianças, 
caracterizar as crianças com pinturas de índio e os cocares. Cada equipe 
escolher duas crianças para participar da corrida de saco. As crianças 
escolhidas devem entrar dentro do saco uma ao lado da outra. O professor 



apita e as crianças devem ir pulando até a marcação feita do outro lado, quem 
chegar primeiro ganha. 
 
4.º Estátua:  As crianças participam imitando a dança indígena, cantando 
músicas com letras sobre índio, por exemplo: “Brincar de Índio”, da Xuxa. O 
professor para a música ou bate palma e a criança deve ficar parada sem se 
mexer. O professor provoca a criança para ver se ela ri ou se movimenta. 
Ganha aquele que não se mexeu. 
 

 

 

 

5.º Pescaria:  Colocar os peixinhos confeccionados na aula de arte em uma 
caixa com areia, no verso coloque algumas questões desafiadoras adequadas 
ás crianças, como: desenho de quantidades para que falem o numeral, 
desenhos de coisas de índio para que pegue a ficha com a escrita dos 
mesmos, retratos das crianças para que peguem a ficha com a escrita do 
nome, continhas no concreto(desenhos) para que dêem o resultado, etc.... 

Hora da Leitura: Deixo como sugestão a leitura de algumas partes da carta de 
Pero Vaz de Caminha sobre os indígenas quando descobriram ou tomaram 
posse do Brasil. Veja que interessante: 

 
SEÇÃO DE CARTAS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O Jornal da História obteve, com exclusividade, trechos da carta que Pero Vaz 
de Caminha enviou ao rei Dom Manuel. A carta chegou por meio de Gaspar de 
Lemos, que comandava a nau de mantimentos da frota de Cabral, enviada de 
volta a Portugal para dar notícia do "achamento" do Brasil.  
 
Contratado para ser o contador da feitoria em Calicute, na Índia, para onde 
Cabral depois se dirigiu, Caminha também era escritor de talento. Sua carta, 
tida como a "certidão de nascimento" do Brasil, descreve com brilho e detalhe 
os primeiros dias dos portugueses na nova terra e seu contato com os índios.  
 
Pero Vaz faleceu pouco depois, em combate contra os árabes em Calicute. 
Para homenageá-lo, o Jornal da História pede perdão aos leitores e cede sua 



Seção de Cartas ao bravo escriba. (Desaparecida durante muitos anos, a carta 
de Caminha só foi redescoberta e publicada em 1817, pelo historiador 
português Manuel Aires do Casal). 
 

 
24 de abril de 1500, Sexta-feira  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre os índios 
 

 
"A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons 
narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Não fazem o menor 
caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência 
como em mostrar o rosto. Ambos traziam o lábio de baixo furado e metido nele 
seus ossos (...) agudos na ponta como furador. (...) Os seus cabelos são lisos. 
E andavam tosquiados (...) e rapados até por cima das orelhas (...) " 
 
(Caminha, como os outros, ficou maravilhado com a inocência, ingenuidade e 
beleza dos índios, que se mostraram bastante dóceis desde o início). 
 
 

O contato a bordo  
 

"Afonso Lopes, nosso piloto, estava em um daqueles navios pequenos. (...) 
Tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que 
estavam em uma espécie de jangada. Já de noite, Afonso Lopes trouxe-os ao 
Capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. (...) Quando 
eles vieram, o Capitão estava sentado em uma cadeira, bem-vestido, com um 
colar de ouro muito grande no pescoço, e tendo aos pés um grande tapete 
como estrado. (...) Um deles, porém, reparou no colar do Capitão e começou a 
acenar para a terra e depois para o colar, como se nos quisessem dizer que na 
terra também havia ouro. (...) Nós assim interpretávamos os seus gestos, 
porque assim o desejávamos (...)"  
 
(Durante muitos anos, Portugal desprezou o Brasil por considerar que as novas 
terras não tinham minérios de valor, como ouro, prata e ferro, em seu subsolo, 
se contentando em pilhar o pau-brasil, madeira valiosa na Europa. Por um bom 
tempo, o Brasil serviu apenas como rota e porto seguro para as Índias. Hoje 



sabemos que isso não é verdade, e que o país possui algumas das maiores 
reservas minerais do mundo!)  

 
 

26 de abril de 1500, Domingo  
 

 
 

O palhaço Diogo Dias  
 

"Do outro lado do rio, andavam muitos deles, dançando e folgando, uns diante 
dos outros, sem se tomarem pelas mãos. (...) Dirigiu-se, então, para lá, Diogo 
Dias, homem gracioso e de prazer. Levou consigo um gaiteiro e sua gaita. E 
meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos; e eles folgavam e riam, 
e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes 
ali, andando no chão, muitas piruetas e salto mortal, de que eles se 
espantavam e riam muito. Mas como Diogo Dias tocasse neles e os segurasse 
com essas brincadeiras, logo se tornaram esquivos como animais monteses 
(...)" 
 
(Apesar de "mansos", os índios evitavam o contato físico com os portugueses. 
Demonstravam dessa forma não serem tão ingênuos, assim como o fato de 
não deixarem os portugueses dormirem na aldeia.)  

 
30 de abril de 1500, Quinta-feira  

Gente inocente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Parecem-me gente de tal inocência que, se nós os entendêssemos, e eles a 
nós, seriam logo cristãos, porque parecem não ter nenhuma crença. E 
portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem sua fala e 
os entenderem, não duvido que eles (...) hão de se tornar cristãos em nossa 
santa fé. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja fazer crescer a santa fé 
católica, deve cuidar da salvação deles . (...) Eles não lavram, nem criam. Nem 
há aqui boi, vaca, cabra, ovelha, galinha, ou qualquer outro animal que esteja 
acostumado a conviver com o homem. (...) Nesse dia, enquanto ali andavam, 
dançaram e bailaram sempre com os nossos, de maneira que são muito mais 
nossos amigos do que nós seus (...)" 
 
(Aqui, Caminha se refere à docilidade dos índios, o que poderia facilitar a 
catequização pelos missionários católicos. É interessante notar a sinceridade 
do relato neste último trecho, em que Caminha reconhece as "segundas 
intenções" dos portugueses diante da alegria desinteressada dos índios)  
 

Uma terra rica  
 

"Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa 
alguma de metal ou ferro; nem o vimos. Porém a terra em si é de muito bons 
ares, frios e temperados (...). As águas são muitas, infindas. E em tal maneira é 
graciosa que, querendo-se aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por causa das 
águas que tem." 
 
(Caminha não poderia imaginar o tamanho das riquezas da nova terra 
descoberta. Imaginem se tivesse visto o rio Amazonas em toda a sua 
imensidão... ou se soubesse que o Brasil, ainda hoje, possui a maior extensão 
de terras cultiváveis do mundo!). 
 

UM PAÍS DO FUTURO? 
  
Olhando para trás, vemos quanta coisa mudou nos últimos 500 anos! Os 
índios, que eram os senhores da terra, hoje não podem bobear: precisam lutar 
por seus direitos a todo momento para que não sejam ainda mais explorados e 
dizimados. A colônia virou Império e depois República. Mas nunca conseguiu 
se livrar dos interesses estrangeiros dispostos a tirar suas vantagens... 
  
O povo brasileiro foi se formando através dos séculos, surgindo da mistura de 
negros, índios e brancos, criando sua própria cultura. Aos poucos, os 
brasileiros foram descobrindo seu próprio país. Primeiro se estabeleceram no 
litoral, depois se embrenharam país adentro, explorando o interior, a Amazônia 
e até construindo uma moderníssima capital, Brasília, em pleno descampado 
do Planalto Central. 
 
As cidades, que nos primeiros tempos dependiam do campo, onde se 
concentrava a maioria da população, ganharam cada vez mais importância a 
ponto de transformar o Brasil num país, hoje, essencialmente urbano.  
 
Com tantas mudanças, é impossível não se perguntar: como serão os próximos 
500 anos? 



SEXTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Acolhida/Roda de Conversa: 
Objetivos:  Desenvolver o raciocínio lógico, o sentido reflexivo e crítico, de tal 
maneira que possam tornar-se cidadãos conscientes de seus deveres e 
direitos. Comparar diferenças e igualdades. 
Tempo:  aproximadamente 20 minutos. 
 Local:  sala de aula ou uma sala grande. 
Material:  papel pardo, fita adesiva, música Peixe vivo, papel sulfite, lápis preto 
e de cor, borracha, giz de cera, tesourinha etc. 
Desenvolvimento: 
1.º Faça o desenho de um aquário do tamanho de um papel pardo e fixe-o na 
lousa. 
2.º Coloque a música Peixe vivo para eles ouvirem e peça que cantem juntos... 
3.ºEntregue às crianças um quadradinho de papel e peça-lhes que desenhem 
um peixinho, como desejarem... (coloque à disposição lápis preto e de cor, 
borracha, giz de cera, tesourinha etc.) e depois recortem. 
Peça que, assim que terminem, vão à lousa e fixem seu peixinho no aquário. 
4.º Após todos fixados, peçam para que eles observem o que realizaram e 
manifestem.  Conduza a conversa para o lado da moral, da ética, do respeito 
às diferenças individuais Deixe-os à vontade para falar. 
Pergunte:  

� Todos os peixinhos estão iguais? 
� Por que são diferentes? Porque todos somos diferentes, temos gostos 

diferentes, habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. 
� Todos os peixinhos estão indo para mesmo lado? Por quê? Porque 

temos objetivos, metas e sonhos diferentes, caminhamos por caminhos 
diferentes, viemos de famílias diferentes etc.  Mas, apesar de todas 
essas diferenças, todos são iguais nas suas necessidades de 
sobrevivência. 

� O aquário representa nossa sala de aula e os peixinhos somos nós, 
cada um do seu jeito bem especial. 

� Como convivermos, sabendo lidar com essas diferenças, em casa e na 
escola? Pode relacionar com o conteúdo (Descobrimento do Brasil, 
relacionamento de respeito entre os diferentes : portugueses x índiosx 
exploração do meio ambiente). Os portugueses respeitaram o modo de 
viver dos índios, respeitaram a natureza? E hoje as pessoas respeitam 
as diferenças (índios, negros, pobres, pessoas com necessidades 
especiais, o próprio meio ambiente)? E assim por diante, de acordo com 
o retorno das crianças.  

� Você professor(a) conduzirá esta dinâmica de forma que não fique 
cansativa e sem sentido para as crianças. 

 
Observação : Professor(a) você poderá utilizar este aquário nas semanas 
seguintes para a resolução de situações-problema no concreto: Contar quantos 
peixes ao todo, se retirarmos 3 quantos ficarão? Retirar todos os peixinhos 
colocar em cima da mesa e chamar as crianças para que coloquem dentro/fora 
do aquário certas quantidades de peixes etc... 
 
 



Leitura Compartilhada: 
Peixe Vivo 

♫ ♫Como pode o peixe vivo  
Viver fora da água fria ♫ ♫ 

Como pode o peixe vivo  
Viver fora da água fria  

 
Como poderei viver 
Como poderei viver 

Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 

 
 Os pastores desta aldeia 

Já me fazem zombaria 
Os pastores desta aldeia 
Já me fazem zombaria.  

 
Por me verem assim chorando 
Por me verem assim chorando 

Sem a tua, sem a tua 
Sem a tua companhia 
Sem a tua, sem a tua 

                                                           Sem a tua companhia  
 
 
 Trabalho com o texto da música escrita no cartaz, leitura apontada (procurar 
palavras pedidas, como peixe, vivo, água, tua, aldeia, pastores; identificando 
letras iniciais, sílabas iniciais e letras finais). Pedir que as crianças cantem 
apontando a leitura no texto que tem em mãos. Depois farão a dobradura do 
peixe, recortarão as letras que formam a palavra peixe para colar no papel 
juntamente com a dobradura.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calendário:  O trabalho com o calendário será feito oralmente com as crianças, 
leve a frente um calendário do mês de abril, perguntem que dia é hoje, peça 
que venha um aluno a frente marque no calendário, veja qual o dia da semana, 

♫ 
   ♫ 

♫ 
   ♫ ♫ 

   ♫ 

♫ 
   ♫ 

♫ 
   ♫ 

♫ 
   ♫ 



o aponte e nomeie para a turma. Veja se está próximo de alguma data 
comemorativa que já foi marcada no início do mês neste calendário, afinal de 
constas um dos usos funcionais do calendário é ser nossa memória. 
 
Atividade 1. Texto Peixe Vivo: Fazer a leitura apontada da música você 
professora no cartaz e as crianças na folha, pedir que cantem acompanhando a 
letra na folha, circule pela sala observando se estão ajustando a fala à escrita. 
Pedir que duas criança venham á frente e localizem o título no cartaz, peça que 
façam a leitura apontada do título, ajustando a leitura á escrita. Chame outra 
dupla para que encontrem todas as palavras PEIXE na música, peça que 
circulem e contem quantas vezes aparece no texto, depois siga a mesma 
seqüência com as palavras VIVO e TUA. Peça que formem com o alfabeto 
móvel as palavras que foram circuladas, depois brinquem com as letrinhas nas 
palavras VIVO/VIVA- TUA/RUA/LUA. Em seguida passe para a realização das 
atividades na folha pelas crianças em duplas, você direciona e deixe que elas 
realizem e vá fazendo as intervenções. 
 
Atividade 2. Revisando o Alfabeto:  Nesta atividade as crianças deverão 
identificar quais letras estão faltando na seqüência do alfabeto, identifica-las 
em revistas ou jornais, recorta-las e cola-las no lugar da figura do peixe, de 
forma que o Alfabeto fique completo. 
 
Atividade 3. Texto Fatiaado: Quando as crianças já souberem cantar de 
memória pelo menos a primeira estrofe, passe para o encaminhamento desta 
atividade. 
1.º Retire o cartaz da sala, 
2.º Cante com as crianças a primeira estrofe da música. 
3.º Informe que terão o desafio que recortar, organizar e colar a letra da 
primeira estrofe da música que está toda desorganizada. 
4.º Coloque as crianças em dupla (adequadas) para que troquem informações. 
5.º Circule pela sala, observe as duplas e faça as intervenções necessárias 
para que pensem sobre a escrita, como (porque você acha que é esta parte, 
nesta ordem? Cante a 1.ª estrofe, pense no som inicial e no final...). 
6.º Peça para as crianças não colarem antes da revisão coletiva. 
Atenção:  De acordo com a hipótese será fornecida a atividade. Não esqueça 
de informar aos silábicos alfabéticos e alfabéticos que não deve sobrar 
nenhuma das letras na escrita da primeira estrofe da música. 
 
Atividade 4. Limitando e Registrando:  
1.º Antes desta atividade seria legal trabalhar o quadro posicional no concreto 
com as crianças, com o quadro de pregas dividido em três com um cordão ou 
fita adesiva, utilize canudinhos para decompor com as crianças alguns 
números ( 8, 18, 12 ...), pode-se trabalhar o sistema de trocas.  
2.º Realize a primeira de forma coletiva com as crianças. Nesta atividade as 
crianças deverão saber o total de peixes do aquário utilizando do agrupamento 
de dez e o que sobrou,  utilizando o quadro posicional para este registro e 
somente depois se escrever o numeral total nas linhas pontilhadas. 
3.º Completar as letras que estão faltando para a escrita da palavras PEIXE. 
 



Atividade 5. Quantos peixes há no aquário? Para chegarem ao total de 
peixes as crianças vão contar a quantidade de cada tipo de peixe e registrar o 
numeral (podem fazer pauzinhos ou bolinhas ao lado do numeral 
representando esta quantidade), depois fazer a soma do total de peixes no 
aquário (contar no concreto os peixinhos do aquário ou as representações das 
quantidades de cada peixe que fizeram ao lado dos numerais ), em seguida 
passar o total para o quadro posicional. 
 
Atividade 6. Somando com o Material Dourado: Para a realização desta 
atividade as crianças precisam já conhecer o material dourado, saber que cada 
barrinha representa 1 dezena (possuem dez unidades de cubinhos) e que os 
cubinhos representam as unidades, ter o material dourado para manusear 
durante a atividade. Ao final as crianças deverão organizar os números 
formados em ordem decrescente. 
 
Hora da Leitura: Livro “Uma Joaninha Diferente”, de Regina Célia Melo. 
Mostrar a capa do livro, deixar que antecipem sobre o que acham que será a 
história, peça que descrevam a capa, os desenhos, as cores utilizadas, depois 
identifique na capa o nome da escritora e o nome do livro. Novamente pergunte 
o porquê do nome do livro, por que vocês acham que a joaninha é diferente? 
Então eu vou ler a história e ficaremos sabendo, a história. Ao final confirmar 
ou não o que anteciparam, perguntar a parte que mais gostaram, leia esta 
parte para eles, conversar sobre o respeito aos diferentes, que o que mais vale 
é sermos pessoas boas, sem inveja, sem orgulho etc... Fazer relação desta 
história com a história do artista Aleijadinho, com a história se ligue em você e 
com a historia da bonequinha preta; todas elas ressaltam os valores éticos 
como o diálogo, o respeito, a solidariedade, a amizade e outros. 

 
Para Casa:  Enviar para casa a atividade que achar mais adequada para ser 
realizada de forma autônoma pelas crianças. 
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