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MÊS: MARÇO - TEMA: SAÚDE  
1.° ANO 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  
       A leitura do alfabeto e da lista nominal fixados na sala de aula deve ser realizada todos os 
dias pelos alunos, não se esquecendo de diferenciar as formas de fazer essa leitura para não 
ser uma atividade mecânica, mas sim reflexiva, como por exemplo: entregar as letras do 
alfabeto para colocarem na seqüência e nomeá-las, colocar as letras do alfabeto na frente de 
cada nome da lista nominal, qual letra vem antes e qual vem depois no alfabeto da sala, 
entregar  trocado  os crachás dos alunos para que destroquem, deixar os crachás misturados 
na mesa e pedir que cada um pegue o seu, entregar as letras do alfabeto e pedir que digam 
palavras que comecem com as mesmas... 
 Na apostila do mês de fevereiro vocês encontrarão diversas opções para se trabalhar 
didaticamente a ficha nominal, crachá, alfabeto e jogos para a acolhida e recreação. 

 
Objetivo Geral: 

 
Trabalhar questões relacionadas à higiene e saúde, que fazem parte do dia-a-dia das 

crianças, visando à formação de hábitos e atitudes que contribuam para a prevenção de 
doenças e qualidade de vida, estimulando-as, conscientizando-as e incentivando-as sobre os 
bons hábitos de higiene pessoal; possibilitando assim, a garantia de uma aprendizagem efetiva 
e transformadora de atitudes e hábitos de vida, para a melhoria da saúde pessoal e da 
coletividade, de forma contextualizada e sistemática. 
 

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

convencional, utilizando os gêneros textuais: listas, bilhetes e cantigas de roda. 
• Distinguir letras, cores e números. 
• Participar em situações significativas da construção de conceito de numeral e quantidade. 
• 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. 
• Levar o aluno a perceber a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene. 
• Identificar doenças causadas por falta de higiene. 
• Discutir as formas de higiene corporal, bucal, da moradia etc. 
• Adotar hábitos de autocuidado. 
• Descrever oralmente a sua moradia, incluindo cômodos e suas funções. 
• Identificar o local onde mora e oralmente falar seu endereço, mesmo que por referências. 
• Identificar diferentes tipos de moradia no tempo e no espaço. 
• Expressar oralmente os conhecimentos sobre o artista plástico Milton da Costa. 
• Criar tendo como inspiração a arte de Milton da Costa. 
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Procedimentos Metodológicos – 1º ano 

 
SUGESTÃO PARA PRODUÇÃO DE TEXTO:  Que tal transformar os registros das rodas de 
conversa em um lindo e prazeroso livro “Dicas para uma Vida Saudável”, de autoria dos 
alunos? Garanto que eles vão se entusiasmar com a proposta, lance-a aos alunos e verá! Com 
ele vocês professores poderão, ora trabalhar com a cópia significativa, afinal estarão 
produzindo um livro, ora com a escrita espontânea de frases e textos de diferentes tipologias, 
como listas, bilhetes, cantigas e o que mais sua criatividade mandar!  
 
BANCO DE IMAGENS: Nesta rotina o tema será trabalhado tendo como motivação a 
construção de painéis que retratam o tema Vida Saudável. Em anexo está disponibilizado um 
banco de imagens digitalizadas, caso você professor(a) tenha dificuldades em consegui-las. 
 
 

Segunda-Feira e Terça-Feira 
 
Acolhida – Amigo Secreto: Levar figuras de elementos necessários para uma vida saudável, 
como: alimentação saudável(frutas, verduras e legumes), higiene corporal ( hábitos de higiene, 
produtos de higiene corporal), higiene da moradia (produtos de limpeza, hábitos de higiene na 
moradia), atividade física e lazer. No verso de cada figura colocar o nome de cada criança da 
turma. Colocar os cartões (figuras/nome no verso) em uma caixa ou saco e pedir que na 
recepção da sala, cada criança pegue um.  Apresentar cartaz com a música “Pirulito que bate, 
bate”, cantar com os alunos (em anexo). Em seguida pedir que cada um leia o nome que está 
no verso de sua figura, aqueles que não conseguirem terão o apoio da professora através de 
intervenções como: Qual a primeira letra do nome do colega que está em seu cartão? Quem 
em nossa sala o nome começa com essa letra? Qual a última letra? Vamos consultar a lista 
nominal? Cantando a música “PIRULITO QUE BATE BATE., todos irão procurar os colegas e 
entregar o cartão com um cumprimento de (Bom dia! Boa tarde!).  
 
 
Roda de Conversa: Em círculo pedir que cada criança apresente seu cartão, fale sobre ele e 
cole-o nos sulfites que estão no centro da roda identificados como: ALIMENTOS SAUDÁVEIS: 
LISTA DE FRUTAS, LISTA DE VERDURAS E LEGUMES. HÁBITOS DE HIGIENE 
CORPORAL E HIGIENE NA MORADIA. ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER. Isto acontecerá 
após suas intervenções: leitura do título de cada cartaz e o que significa, por exemplo 
alimentos saudáveis, higiene corporal e da moradia, atividade física e lazer. As crianças terão 
que identificar onde colar a figura. Após todos terem colado sua figura, perguntar: o que vocês 
acham que estes elementos representam? Vocês já ouviram falar em Vida Saudável? Então, 
todos estes elementos são necessários para termos uma vida saudável, ou seja, uma vida com 
saúde do corpo e da mente(significa quando fazemos coisas que nos deixam felizes e 
tranqüilos, como: ler, caminhar, brincar). Vamos escrever o título do nosso mural “VIDA 
SAUDÁVEL”, para identificá-lo? Escrever na presença dos alunos, para que, principalmente, os 
pré-silábicos, percebam que a escrita representa a fala, diferenciem o figurativo da escrita, que 
se escreve e se lê da esquerda para a direita. Começar a escrever perguntando com qual letra 
começo para escrever a palavra VIDA? E depois qual? E assim sucessivamente. Fazer o 
mesmo com a palavra SAUDÁVEL. Qual palavra é maior? Por quê? Deixar o cartaz exposto na 
sala. Olhem para o mural que acabamos de construir, sobre o que ele nos fala? Então, durante 
este mês, cada dia/semana vamos estudar um dos itens para se ter uma vida saudável, esta 
semana vamos estudar sobre o que é uma alimentação saudável e higiene. 
 
http://nutricao.saude.gov.br/documentos/album_seriado_vida_saudavel.pdf 
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Registro da Roda de Conversa: Produção Textual: Con strução de Lista Coletiva: Vamos  
iniciar observando o mural e construindo listas escritas dos alimentos saudáveis, vocês 
observam o mural, ditam o nome da figura(frutas, verduras e legumes) que eu escrevo. 
Começaremos pela lista de frutas (com o nome de qual fruta vocês querem começar? Qual a 
primeira letra do nome desta fruta? Depois de terminada a lista de frutas passe para a de 
verduras e legumes. Após o término da lista escrita leve os alunos a observarem o cartaz com 
a lista escrita e o mural onde a lista está em forma de colagens, ressaltando a diferença entre 
figura e escrita, não se esqueçam do título na lista. Importante:  (professor (a) não se esqueça 
de enfatizar para as crianças qual a estrutura de uma lista e quando em seu dia-a-dia 
presenciam o uso deste tipo de texto, para que serve). Cópia significativa da lista de frutas e de 
verduras e legumes com desenho sobre as mesmas em folha a parte, que fará parte do livro 
que estão construindo. 
  
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 março. 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? Que dia é hoje? Amanhã será? 
e ontem que dia foi? Quantos domingos terão este mês?  Vamos contar quantos dias tem o 
Mês de junho? Vocês sabiam que este mês temos um dia dedicado à Mulher (08/03)? Temos o 
dia do circo (27/03), dia da escola (15/03) e o dia de início do outono (21/03). Vamos marcá-los 
no calendário. Temos aniversariantes este mês? Vamos marcar no calendário para não 
esquecermos. Depois, pedir que registrem as atividades que foram feitas oralmente, na folha 
de atividades que se encontra em anexo, acompanhados de sua orientação professor(a). 
 
Leitura Compartilhada da lista de frutas:  Ler apontando no cartaz e pedir que acompanhem 
apontando na folha na qual copiaram a lista. Pedir que eles leiam sozinhos a lista que tem em 
mãos acompanhando com o dedo, vá caminhando e observando se estão realmente 
acompanhando e relacionando o oral com o escrito. Se terminarem a leitura e estiverem 
apontando no meio da lista, intervir (mas e agora ainda falta isto tudo para ler? Cada vez que 
você fala, observe a parte escrita, comece novamente). 

 
Atividade 2: Trabalhando com listas. Entregar para as crianças uma folha com a lista de 
frutas, ler com as crianças, depois pedir que sigam a legenda, circular o título da lista (explicar 
o que é o título de um texto e para que serve), colorir o nome de cada fruta de uma cor na lista 
acima (perguntar às criança o nome de cada figura, perguntar qual a primeira letra deste nome, 
perguntar qual dos nomes da lista eles acham que é o daquela fruta e o  porquê. Na lista 2 as 
crianças terão que copiar a lista 1 em ordem alfabética e numerá-la em ordem crescente. 
        
Atividade 3- Que frutas são essas? Caso você tenha alunos silábicos alfabéticos ou 
alfabéticos retirar o banco de palavras. Nesta atividade as crianças não alfabéticas utilizarão 
das estratégias de leitura para identificar o nome das frutas no banco de palavras e copiá-las. 
Deixe que façam, depois faça uma revisão coletiva com a turma. Há também a análise 
lingüística da palavra BANANA, onde também serão trabalhadas as noções matemáticas 
relacionadas a numeral/quantidade. 
 
Atividade 4- Formas Geométricas e Nome das Frutas. Antes de iniciar a atividade, perguntar 
às crianças quais são as formas geométricas identificadas na atividade, desenhá-las na lousa e 
pedir que falem o nome de cada uma das formas geométricas. Perguntar o que estão vendo 
dentro de cada uma das formas geométricas (são letras? são números?). Em seguida combine 
com eles de que cor serão pintadas cada uma das formas geométricas, informe que a união 
das letrinhas de dentro de cada forma geométrica formará nomes de frutas e que eles terão 
que adivinhar(ler) qual nome está escrito para depois desenhar a fruta. Vamos iniciar pelo 
triângulo, pintem de azul, agora escrevam as letras que estão nos triângulos na seqüência que 
forme o nome de uma das frutas da lista que fizemos na sala (deixe que recorram à lista 
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nominal que está fixada na parede da sala). Na etapa seguinte farão a análise lingüística dos 
nomes de frutas formados. 
 
Atividade 5- Para a realização desta atividade retire a lista de frutas que foi fixada na sala, isto 
porque, queremos que as crianças pensem no som e na escrita das palavras, permitindo que 
escrevam segundo sua hipótese e ao mesmo tempo colocando-as em conflito.  Depois será 
feito um trabalho de análise (letra inicial e final) que resultará na formação da resposta para o 
adivinhe que está logo abaixo. Além de se trabalhar a reflexão sobre a língua escrita, estarão 
exercitando o raciocínio lógico com o desafio. 
 
Hora da Leitura: Informar que hoje a leitura vai ser uma história em quadrinhos da Turma da 
Mônica, apresentar os principais personagens da turma: Cascão, o menino que não gosta 
muito de banho; Cebolinha o que vive criticando a Mônica e querendo pegar o seu coelhinho; 
Mônica, a menina dentuça e muito forte e o personagem central da história de hoje que é a 
Magali, a amiga comilona da Mônica. Esta história é muito legal!  
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Para Casa:  Escolha uma das atividades trabalhadas em sala e envie para ser realizada de 
forma autônoma em casa pelas crianças 
 

Quarta-Feira e Quinta-Feira 
 
Acolhida:  Brincadeira dos Círculos: Primeiro dar boas vindas aos alunos e cantar com eles a 
música “Pirulito que bate, bate!” que já cantaram na 2.ª feira, apontando no cartaz. Depois 
propor uma brincadeira e combinar as regras para o bom andamento da mesma. Traçar 1 
círculo grande , 1 círculo médio e 1 círculo pequeno no chão. Fazer com as crianças uma fila 
do menor para o maior e andar pela sala ou pátio cantando a música. Quando a professora 
bater palmas parar de cantar e seguir a comanda que será dada  por ela, como: Os alunos que 
os nomes iniciam com a letra “A” ficam dentro do círculo grande, o aluno mais baixo fica dentro 
do círculo menor, o aluno mais alto fica dentro do círculo médio, os alunos que estão fora dos 
três círculos dêem as mãos e formam uma grande roda em volta dos que estão dentro dos três 
círculos. Os alunos cujos nomes iniciam com a letra “A” ficam agora fora do círculo e dêem as 
mãos aos demais. Os alunos cujos nomes começam com “V” ficam dentro do círculo maior. 
Continuar a brincadeira até quando achar que esteja agradável, inserir outras comandas do 
conteúdo de matemática (primeiro/último, atrás/à frente, ao lado de/entre, antes/meio/depois) e 
de Língua Portuguesa (alfabeto e lista nominal - nomes com as letras do mês). 
 
Calendário: Atividade 1. Oralmente: Peça aos alunos que observem o calendário do ano em 
que estamos a partir de perguntas que abordem os seus usos. Quem sabe o que é um 
calendário? Para que serve? Por que ele é importante? Quem sabe em que ano estamos? O 
ano é dividido em quantos meses? Em que mês estamos? Em anexo a atividade para 
posteriormente se fazer o registro escrito com o acompanhamento do professor. 
 
Roda de Conversa: 
Perguntar às crianças o que elas costumam comer no café da manhã, almoço, lanche da tarde 
e no jantar, direcionar para que cada um fale, vá anotando as respostas. Depois distribuir 
revistas ou já levar recortadas ou impressas figuras de alimentos saudáveis (frutas, verduras, 
legumes, cereais, leite, ovos) e alimentos não saudáveis (chocolate, pirulito, batata frita, 
salgadinhos etc), peça que cada criança pegue o que mais gosta de comer. Depois ler as 
anotações e observar com o que cada um pegou para analisar com as crianças; será que 
nossa alimentação é saudável? Perguntar se algum aluno quer falar o que é alimentação 
saudável, depois você explica e novamente pergunta, a alimentação de vocês é saudável? O 
pirulito da música que cantamos é um alimento saudável? O que vocês propõem a fazer a 
partir de hoje para comer melhor e assim viver melhor? Fazer um cartaz onde irão colar de um 
lado os alimentos saudáveis e de outro os alimentos não saudáveis. 
 
Registro da Roda de Conversa. Produção Textual: Con strução de Lista Coletiva – 2.ª 
folha do livro: Olhem para o mural que acabamos de fazer e pensem num título para o 
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mesmo, vou registrá-lo. Em seguida continuando como escriba leve os alunos a observarem o 
mural e façam uma lista coletiva no sulfite dos alimentos saudáveis e dos alimentos não 
saudáveis representados no cartaz por meio das figuras. Cópia significativa da lista alimentos 
saudáveis e alimentos não saudáveis ilustradas com desenhos dos alunos em folha que fará 
parte do livro “Dicas para uma Vida Saudável” que estão construindo. 
 

 

Leitura Compartilhada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentar o cartaz com a música (letra bastão) e alguma ilustração. Fazer a leitura apontada, 
principalmente para que os alunos: percebam que a escrita representa a fala, diferenciem 
desenho de escrita, que se escreve e se lê da esquerda para a direita, a própria organização 
do texto no espaço do papel, o título, as características deste gênero textual (música/poesia). 
Também é importante que saibam este texto de cor para que depois se possa trabalhar a 
reescrita ou a ordenação, sem a consulta do mesmo; assim terão que pensar apenas em quais 
e quantas letras utilizar, o que não é fácil no início do processo de alfabetização. Contar 
quantos versos, quantas estrofes, quantas palavras em cada verso, quantas letras em cada 
verso. Colorir o título da música, destacar algumas palavras e fazer sua análise lingüística. 

 

Atividade 2. Entregar a folha para as crianças, perguntar que tipo de texto é aquele e o 
porquê, em seguida pedir que leiam apontando (isto é possível porque as crianças já 
conhecem a música e sabem de memória), a intenção é que percebam com sua intervenção 
que precisam ajustar  a fala à escrita. Percorrer a sala observando a leitura das crianças e 
fazendo as devidas intervenções quando necessário visando este objetivo. Chamar algumas 
crianças à frente para que cantem apontando no cartaz que está exposto e faça as 
intervenções, se necessário. Pedir que leiam, identifiquem e circulem todas as palavras 
PIRULITO que encontrarem no texto, circular pela sala observando o que circularam, 
perguntando porque acham que é aquela palavra, qual a primeira letra de PIRULITO  e qual a 
última, se não encontrarem, pedir que leiam a música e acompanhem com o dedo com a 
intenção de encontrar a palavra PIRULITO. Depois contar quantas vezes esta palavra aparece 
na música e registrar o numeral e a quantidade referente. Dando sequência farão a análise do 
quadro e terão que pensar quais letras colocar para completar a palavra PIRULITO. Faça de 
forma coletiva a primeira linha: falem o primeiro pedacinho de PIRULITO? Que letra está 
faltando para fazer o primeiro som PI da palavra PIRULITO? Proceder este encaminhamento 
até formar a palavra, recorrer à lista nominal para identificar nomes da sala que possuam 
pedacinhos com sons parecidos aos que formam a palavra PIRULITO.  
 
Atividade 3. Texto Fatiado. Para as crianças pré-silábicas e silábicas sem valor sonoro 
entregar a música fatiadas em versos. Para as silábicas com valor sonoro entregar a música 
fatiada em palavras. Retirar o cartaz da sala e pedir que as crianças recortem e montem a 
música na outra folha na ordem correta, mas pedir que não colem antes que você professora 
passe e faça as intervenções necessárias. Esta atividade é possível porque eles já conhecem a 
música de cor e não a sua escrita, terão que pensar para organizá-la. Caso você tenha alunos 
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silábico-alfabéticos e alfabéticos pedir que montem a música com o alfabeto móvel e depois 
copiem. Enquanto as crianças estão realizando a atividade circule pela sala fazendo as 
intervenções necessárias (pergunte por que acham que é daquele jeito, pedir que pensem no 
som inicial e final das palavras da música que estão organizando).  
 
Atividade 4. Pensamento Matemático. Antes de iniciar esta atividade leve o material dourado 
para a sala e apresente-o para as crianças. Trabalhar em sala de aula com as peças do 
Material Dourado, é oportunizar o aprendizado lúdic o. As peças do Material Dourado 
possibilitam a criança compreender a formação do Si stema de Numeração Decimal, 
baseando-se no sistema de trocas. Comece pelas peças que representam as unidades, 
depois passe para a barrinha que representa a dezena, vamos até aí com as crianças, pois 
agora é que estamos introduzindo a noção de dezena. Brinque coletivamente com o material 
dourado: jogue um dado se cair no número 5, pergunte: que peças devo pegar? A barrinha ou 
cubinhos? (explicar que as barrinhas representam dez unidades, e o numeral que saiu no dado 
foi o 5, assim eu tenho que pegar 5 cubinhos), depois simule  com as crianças: se neste dado 
saiu o número 5 e neste outro também saiu o número 5. Quanto será o total? Pegue cinco 
cubinhos, representando o primeiro número 5. Depois pegue mais 5 cubinhos representando o 
número 5 do segundo dado. Agora vamos ver ao todo quantos cubinhos? Contar com as 
crianças. O total ou a soma de cubinhos foi 10, isto significa 1 dezena. Quanto vale uma 
barrinha? Vamos contar.... Posso trocar esses 10 cubinhos por uma barrinha? Fica a mesma 
quantidade? Brincar mais vezes com as crianças.  
 Agora chegou a hora de entregar a atividade e realizá-la com as crianças, interprete a 
legenda com as crianças: circular os alimentos saudáveis e fazer um quadrado em volta dos 
alimentos não saudáveis. Depois terão que contar quantos alimentos são saudáveis, registrar o 
numeral correspondente e pintar o material dourado relativo a esta quantidade ( lembrá-los que 
as barrinhas valem 1 dezena, ou seja, dez unidades, caso o total seja menor deverão utilizar os 
cubinhos). Em seguida terão que somar quantos são os alimentos não saudáveis e proceder 
da mesma forma que o descrito anteriormente.  Quantos alimentos ao todo? Observe se as 
crianças entendem o que seja “o todo /” total”. As crianças terão que escrever o numeral que 
representa cada parte, pintar o material dourado que representa esta quantidade, em seguida 
contarão no material dourado o total, registrando matematicamente o numeral e pensando qual 
material dourado vai utilizar(pintando) para representar esta quantidade ( os 10 cubinhos ou 1 
barrinha?). Bom trabalho! 
 
Para casa: entre as atividades realizadas em sala, envie a aquela que achar mais adequada 
para ser realizada em casa de forma autônoma pela criança. Explique que elas devem fazer a 
tarefa sozinhas, e que a tarefa é a mesma que fizeram em sala. Estamos trabalhando para 
formar a autonomia e responsabilidade das crianças quanto às suas tarefas. 

 

 

Sexta-Feira e Segunda-Feira 
 

Acolhida: No pátio ou no lugar de sua preferência, faça uma fileira com seus alunos e comece 
a brincadeira do “Quem está”,  diga aos alunos para prestarem atenção ao que você vai 
perguntar, por exemplo: quem está na frente de fulano, quem está entre fulano e fulano, quem 
está atrás do fulano, quem é o primeiro da fila, quem é o último, quem está antes do fulano, 
quem está depois do fulano. Além do desafio lógico esta atividade propõe uma aproximação da 
noção de ordinalidade. Conversar sobre a nomeação neste tipo de organização (primeiro, 
segundo, terceiro...), mostrar que essa nomeação dos números ajuda a organizar as crianças 
na fila e quando há uma competição ao final é assim que se nomeia, mostrar que esses 
números se escrevem de forma diferente 1.º, 2.º, 3.º, 4.º.... .  

Agora iremos brincar de “Onde eu fico”. Divida seus alunos em 2 grupos, numere 
cartões que correspondam ao número de alunos que você tem em cada grupo. Entregue para 
cada grupo 1 saquinho de pano ou caixa, com os cartões numerados e peça que cada um 
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pegue o seu e guarde. Ao sinal do professor os grupos devem se reorganizar em fila de acordo 
com o número do cartão que cada um possui em mãos. Ganha o grupo que primeiro conseguir 
se reorganizar. A brincadeira além de divertida exige que os alunos encontrem maneiras 
diferentes de se organizar. Esta atividade pode ser proposta mais de uma vez, delimitar se 
jogarão uma, duas, três ..... fazer a anotação de 1 ponto para cada grupo vencedor, ao final 
somar os pontos com as crianças e deixar que elas digam quem obteve maior ou menor 
pontos. Esta é uma brincadeira divertida e de construção do pensamento lógico-matemático. 
 
Calendário:  marcar no calendário o dia de hoje, verificar qual é o dia da semana, ver se tem 
aniversariante no dia, perguntas reflexivas: ontem foi que dia? E amanhã qual será? Quantos 
dias faltam para se chegar ao domingo? E ao último dia do mês de junho?  Observar se os 
alunos reconhecem e nomeiam a sequência dos dias da  semana, identificam e 
estabelecem relação entre o dia numérico e os dias da semana, contam oralmente e 
estabelecem relação entre a contagem e a escrita (c onta 1 e aponta para o 1), 
compreende a organização da tabela – conta até o fi nal da linha e reinicia no início da 
outra. 
 
Roda de Conversa: Nesta roda de conversa estaremos iniciando o estudo sobre a Higiene 
Alimentar e Higiene Corporal. Apresentar um cartaz por vez e perguntar: 

1- Cartaz 1: Qual destes meninos está tomando água no lugar correto? Por quê? 
2- Cartaz 2:Qual prato está com a alimentação correta para uma vida saudável? Por quê? 
3- Cartaz 3: Qual das crianças está pensando em uma alimentação correta? O menino ou 

a Mônica? Por quê?  
4- Cartaz 4: Apresentar o cartaz lendo a legenda e perguntar se é necessário realizar todas 

aquelas ações. Se realizam, com que freqüência? Que nome poderíamos dar àquelas 
atitudes das pessoas demonstradas no cartaz. (HÁBITOS DE HIGIENE), escrever em 
uma ficha na frente das crianças e pregar no cartaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aproveitando as respostas dos alunos desenvolver o conteúdo da aula:  
O corpo é nosso instrumento de trabalho na Terra. Devemos cuidar bem da nossa alimentação 
e da higiene corporal. 
Os hábitos corretos de alimentação e de higiene são necessários para que não fiquemos 
doentes. Para conservar nosso corpo sadio devemos cultivar hábitos de higiene. Alguém sabe 
me dizer alguns hábitos de higiene? (tomar banho diariamente, escovar os dentes após as 
refeições, lavar as mãos antes de comer, cortar as unhas, pentear os cabelos, usar roupas 



 9

limpas, andar calçado). E também bons hábitos alimentares, como: Comer nas horas certas, 
evitar doces e balas e preferir alimentos que fortalecem nosso corpo. (Perguntar que tipos de 
alimentos seriam esses). Estes são hábitos necessários para manter nossa saúde e termos 
uma vida saudável.  
Atenção:  Em anexo há um texto informativo que você pode ler e mostrar as ilustrações para as 
crianças sobre as verminoses causadas por alimentos que não foram lavados, andar de pés 
descalços, água sem filtrar ou ferver, comer de mãos sujas etc... Acho que com este texto as 
crianças podem entender melhor o porquê da higiene corporal e alimentar ser tão importante 
para se evitar doenças e ter uma vida saudável. 
 
Registro da Roda de Conversa. Construção da 3.ª fol ha do livro : Proponha aos alunos 
escreverem uma lista dos hábitos de higiene, as crianças ditam e você escreve do jeito que 
ditaram, depois releia fazendo uma revisão textual, pois se trata de um texto que fará parte do 
livro e todos precisam entender o que está escrito, explique que todos os livros passam por 
uma revisão textual que não é feita pelo escritor, mas pelos revisores, assim, agora nós vamos 
ser os revisores deste texto. Cópia significativa: Os alunos farão a cópia da lista e as 
ilustrações em papel próprio, para fazer parte do livro em construção. 
 
Leitura Compartilhada: Em anexo está o vídeo da mús ica, será muito legal para as 
crianças! 
 

Ratinho Tomando Banho 
Castelo Ra-Tim-Bum 
 
Tchau preguiça 
Tchau sujeira 
Adeus cheirinho de suor 
Oh... 
Lava lava lava 
Lava lava lava 
Uma orelha uma orelha 
Outra orelha outra orelha 
Lava lava lava lava 
Lava a testa, a bochecha, 
Lava o queixo 
Lava a coxa 
E lava até... 
Meu pé 
Meu querido pé  
Que me agüenta o dia inteiro 
Oh Oh  
E o meu nariz 
Meu pescoço 
Meu tórax 
O meu bumbum 
E também o fazedor de xixi 
Oh... 
La la 
Laia laia la 
Laia la la la 
Laia la  
La la la la la 
Hum... Ainda não acabou não 
Vem cá vem... vem 
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Uma enxugadinha aqui 
Uma coçadinha ali 
Faz a volta e põe a roupa de paxá 
Ahh! 
Banho é bom 
Banho é bom 
Banho é muito bom 
Agora acabou! 

 
Primeiro assista ao vídeo com os/as alunos/as e invente com eles/elas uma coreografia para a 
música. Aproveite para explorar os nomes de algumas partes do corpo e como fazemos a 
higiene de cada parte durante o banho. Durante a exibição do vídeo, as crianças estarão se 
divertindo, mas ao mesmo tempo aprendendo sobre um dos hábitos de higiene (o banho). 
Depois que cantaram, fazer a leitura apontada do texto. Informar que se trata de um texto 
poético/música (formado por estrofes e as estrofes por versos - cada linha é um verso). 
Identificar onde está o título, lê-lo com os alunos, contar quantos versos. Levantar situações-
problema (Se tirarmos 1 verso do texto com quantos ficaremos? Qual verso tem mais 
palavras? Qual verso tem mais letras?). Colocar a música e pedir que acompanhem; você 
lendo e apontando no cartaz e eles acompanhando, apontando com o dedo na própria folha 
que agora receberam. Caminhe pela sala observando se estão realmente acompanhando a 
música, fazendo relação do oral com o escrito. Se a música ainda estiver tocando e na leitura  
estiverem apontando no final do texto, intervir ( a música não acabou, ainda tem texto para ser 
lido, vamos escutar e ver onde é para ler? ), do contrário, se a música acabou de tocar e a 
criança ainda estiver lendo na metade do texto (mas e agora ainda falta isto tudo para ler? 
Cada vez que você lê, a fala deve estar escrita, comece novamente). Cante acompanhando a 
leitura do texto no cartaz e as crianças na folha mais de uma vez. 
 
Atividade 2. Ler a música com as crianças antes de iniciar a atividade. Pergunte onde está 
escrito o título/nome da música, pedir que alguma criança venha à frente e circule no cartaz em 
sulfite, pergunte por que a criança acha que ali está o título/nome, veja se a turma concorda ser 
aquele o título da música, contar quantas letras tem o título, quantas vezes se abre a boca para 
falar o título(quantos pedacinhos), letra inicial e final.  Dar continuidade, agora eles vão ler o 
texto da música que sabem de cor para encontrar e pintar onde está escrito o nome de 
algumas partes do corpo citadas na música. Coloque a música e deixar que acompanhem na 
folha com o dedinho e quando encontrarem, primeiro orelha (pintar de azul) - fazer a análise 
lingüística desta palavra com as crianças ( quantas letras, letra inicial e final, quantas vezes 
abrimos a boca para falar a palavra, distinguir a figura da escrita do nome), proceder desta 
forma com as outras palavras. Depois de realizada esta etapa, a próxima é contar quantas 
vezes aparecem no texto cada uma das palavras que já estão destacadas no mesmo com 
cores diferentes, registrando o numeral e a quantidade correspondente por meio de algum 
registro (bolinha, pauzinho, flor, etc). 
 
Atividade 3. A acolhida foi uma preparação para a realização desta atividade escrita, reler o 
encaminhamento da acolhida antes de passar para a realização da atividade, para melhor 
compreendê-la. Leia a atividade para as crianças, pergunte se o sorvete de frutas naturais é 
um alimento saudável ou não, incentive cada criança a realizar a atividade sozinha ou em 
duplas e observe quais estratégias estão utilizando para descobrir quantos sorvetes serão 
necessários para que todos ganhem um. Depois coletivamente vá escutando, mediando e 
intervindo para a sistematização da aprendizagem. O próximo desafio é descobrir seguindo as 
dicas qual é a criança que mais gosta de sorvete de frutas. Leia cada uma das dicas e vá 
escutando as opiniões, mediando e intervindo até que cheguem à solução deste desafio. Esta 
atividade vai ser muito legal! 
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Atividade 4. Com esta atividade estaremos informando de forma sistematizada às crianças 
sobre um símbolo (snal de =) que já vem sendo utilizado nas legendas das atividades e ao 
mesmo tempo a relação numeral/quantidade. Na etapa seguinte terão que relacionar a inicial 
do nome das frutas com a inicial do nome dos colegas, deixe que consultem a lista nominal, 
pensem e encontrem os nomes sozinhos, para depois copiá-los na folha. Em seguida faça uma 
revisão coletiva (qual nome cada um escreveu?). Para finalizar as crianças vão contar quantas 
letras e quantas vezes abrimos a boca para falar cada um dos nomes. Se quiser ainda pode 
organizar os nomes em ordem alfabética, perguntar quais nomes tem o número de letras 
iguais, quais nomes têm o mesmo tamanho (ver se estão relacionando esta resposta à 
anterior), o nome maior, o nome menor. 
 
Atividade 5. É uma atividade na qual serão trabalhados os seguintes aspectos: raciocínio 
lógico-matemático, identificação das cores, das formas geométricas e de noções de antes, 
depois. 
 
Atividade 6. “O que é O que é”. Explicar para a criança que nesta atividade tem pequenos 
textos de adivinhas (o que é, o que é) e que a finalidade destes textos é a diversão. Você fará a 
leitura e as crianças utilizando das estratégias de leitura, após ter-se adivinhado o nome terão 
que encontrá-lo nas opções oferecidas e pintar /circular. Enquanto procuram a resposta circule 
pela sala, observando a opção marcada, pergunte porque acham que é aquele nome, peça que 
falem o nome e pensem no som, etc. Este é o procedimento com cada uma das adivinhas. Se 
em sua sala algum aluno já estiver alfabético ou silábico alfabético não forneça as adivinhas 
com as opções de resposta, deixe em branco para que eles escrevam o nome (estas crianças 
já precisam de desafios maiores – pensar na escrita das palavras). A etapa seguinte será 
colorir as letras que formam o nome de cada fruta e depois organiza-las nos quadradinhos 
abaixo. 
 
Hora da Leitura: Hoje teremos mais uma seqüência de história em quadrinhos da Turma da 
Mônica muito engraçadas, quer ver?! Se possível passe para o retroprojetor/ dvd-tv/ 
computador/ datashow ou amplie uma cópia e faça a leitura com a crianças. Deixe que elas 
falem primeiro, depois vá fazendo intervenções que os faça compreender as informações 
implícitas desta tipologia textual. 
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Arte:  Apresentar a biografia e as obras de Milton da Costa. Perguntar para as crianças o que é 
uma biografia, diga que este mês conhecerão a vida e obras de Miltom da Costa. Ler a 
biografia e incentivar a participação das crianças após a leitura, sobre alguns aspectos da vida 
do artista. Apresentar as obras e trabalhar com leitura das mesmas pelas crianças (as cores 
utilizadas, as formas, o que sentimos ao vê-las, qual das obras mais gostou e por quê.). Após 
este trabalho entregar uma folha em branco para as crianças e propor que façam a releitura de 
uma das obras, você pode escolher ou deixe que eles escolham de qual obra farão a releitura. 
Releitura é fazer arte da arte. Em anexo. 
 
Recreação: Montando e Jogando.  O primeiro jogo é o Jogo da memória, assim cada criança 
deverá ter duas cópias para que se formem os pares e poderem depois jogar em casa. Ensine 
como se joga para as crianças. O segundo é um jogo de dominó, onde devem pares formar 
numeral correspondente à quantidade, ou o contrário. Não deixe de ensinar como se joga. 
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JOGA DA MEMÓRIA 
COLORIR, COLAR CARTOLINA ATRÁS, RECORTAR E JOGAR EM  DUPLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOGO DE DOMINÓ: NUMERAIS/QUANTIDADE 
COLORIR, COLAR CARTOLINA ATRÁS, RECORTAR E JOGAR EM  DUPLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Casa : Redigir com as crianças um bilhete aos responsáveis, para trazer sua escova 
dental. 
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Terça-Feira  
 

Acolhida:  
Propor um jogo didático. Apresentar um cartaz representando uma cesta de frutas.  
Dividir a turma em duas equipes e proceder ao jogo didático, pedindo a um aluno de cada 
equipe que apanhe uma fruta, respondendo a seguir a pergunta contida no verso, e assim por 
diante, até que todas as questões tenham sido respondidas. No decorrer da brincadeira, após a 
resposta das crianças para cada uma das perguntas, você vai trabalhar com as crianças cada 
item abordado. A cada questão respondida a equipe ganha um ponto (marque com pauzinhos 
no quadro negro), depois faça a soma com as crianças. Com certeza dará empate, porque o 
nosso objetivo é que participem para conhecermos a realidade das crianças. Você poderá 
utilizar o sinal de = e deixar que elas leiam e descubram que as somas foram iguais e que 
quando isso acontece o jogo empatou, é a hora das palmas para todos da sala.  
Perguntas:   

1. O que você deve fazer para conservar seu corpo limpo?  
2. Devemos cuidar do nosso corpo? Por quê?  
3. De que maneiras podem cuidar do corpo?  
4. Que importância tem a alimentação para a nossa saúde?  
5. Por que devemos manter o corpo limpo?  
6. Que alimentos são bons para a saúde?  
7. Quais os hábitos de higiene que devemos ter para sermos saudáveis?  
8. Se não tiver higiene corporal e com os alimentos, quais doenças você pode contrair?  
9. Que cuidados você deve ter com seus cabelos e unhas? 
10. Qual é a melhor maneira de limpar as orelhas? 
11. Como devo conservar os meus pés? Por quê? 
12. Como devem estar as roupas que uso para ir à escola? 
13. Que roupas devo usar para dormir? 
14. Em que momentos precisamos lavar as mãos? 

Roda de Conversa: 
 Nesta roda de conversa vamos iniciar uma seqüência didática que resultará no 

reconhecimento pelas crianças: da importância de se cuidar dos dentes, da relação existente 
entre a presença da cárie, a alimentação indevida e a não higienização bucal; como fazer a 
higiene bucal corretamente.   

Como professor, você tem a oportunidade constante de compartilhar conhecimentos e 
encorajar comportamentos positivos em relação à higiene bucal que valem para a vida inteira. 
Educando seus alunos sobre a importância da higiene bucal, você os ajuda a prevenir 
problemas antes que eles aconteçam. Dentes e gengivas saudáveis contribuem de várias 
maneiras para nossa vida, para nossa saúde em geral, auto-estima, desenvolvimento da 
linguagem, desenvolvimento social e autoconfiança. 

Uma higiene bucal precária pode ter impacto direto no aprendizado de uma criança e 
pode afetar a família também. Problemas de saúde bucal são responsáveis por grande parte 
das abstenções nas escolas. Se uma criança não vai à escola, perde aprendizados 
importantes. Além disso, os pais, amigos ou outros membros da família acabam faltando ao 
trabalho pela necessidade de permanecer em casa, cuidando da criança. Estudos evidenciam 
que a higiene bucal é muito mais eficiente quando orientada à prevenção e não ao tratamento 
dos problemas.  Neste site http://www.colgate.com.br/, você encontrará informações bastante 
úteis para o trabalho com higiene bucal, até mesmo uma história em vídeo muito legal (Dr. 
Dentuço e a Lenda do Reino dos Dentes),  se a escola tem o laboratório de informática com 
internet é só acessar e assistir com a garotada para um posterior bate-papo. 

Inicie a aula conversando com os alunos. Pergunte-l hes sobre o que sabem sobre 
os cuidados com os dentes e se já tiveram cárie . Por exemplo: 
- Por que precisamos escovar os dentes? 
- O que é a cárie 
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- Por que temos cárie? 
- Você costuma usar o fio dental para limpar entre os dentes? 
- O que podemos fazer para manter nossos dentes limpos e sem cáries? 
- Você costuma comer doces, chupar balas e tomar refrigerante, sem escovar os dentes 
depois? 
- Em que momentos devem escovar os dentes? 
- Qual a função dos dentes? 
- Seus dentes de leite já começaram a cair? 

A partir dessa conversa, provavelmente, você conhec erá os hábitos dos alunos e 
os cuidados que habitualmente praticam para cuidar dos dentes. Apresentar às crianças 
grupos de imagens para que façam sua leitura: 
 
 
 
1-  
 
 
 
 
 
 
2- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3-  
 
 
 
 
 
 
 
4-  
 
 
 
 

Reforce a importância de uma alimentação rica em sais minerais, como o cálcio, para 
fortalecer os dentes. Relacione o consumo exagerado do açúcar como um dos causadores das 
cáries.  

Use as informações dos textos em anexo para seu embasamento durante a roda de 
conversa com os alunos. Discuta, passo a passo as informações, antes de realizar a atividade 
prática. 

Verifique se todos os alunos entenderam como fazer a higiene bucal corretamente, 
realizando uma atividade prática: 

Imagem 1:  O que esta imagem está nos 
mostrando? Por que vocês acham que isto 
está acontecendo? 
 
Imagem 2:  O que as crianças estão 
fazendo? Quantas vezes por dia devemos 
escovar os dentes? 
 
Imagem 3:  O que estas imagens querem nos 
dizer? Vocês usam a escova de dente, pasta 
dental e fio dental? Sabem utiliza-los? 
 
Imagem 4:  Qual dos dois sorrisos vocês 
gostaram? O que fazer para ter um belo 
sorriso? 



 16

Verifique se todos trouxeram as escovas de dente, e se estão em condições ideais de 
uso. Planeje a ida dos alunos a um local em que possam realizar a escovação. Coloque a   
pasta dental na escova e dê a cada aluno um pedaço de fio dental. Antes porém, verifique se 
todos entenderam como fazer a movimentação correta da escova e do fio dental. Se 
necessário, prepare um dos alunos, previamente, para fazer uma demonstração para os 
colegas, ou faça uma dramatização com a participação de todos. Após a escovação e uso do 
fio dental, retorne com os alunos à sala e avalie a atividade com a turma. 

 
Registro da Roda de Conversa. Construção da 4.ª fol ha do livro – Lista do que 
observaram nas imagens: Os alunos irão ditar e você escreverá. Cópia significativa da lista 
“Higiene Bucal”, com ilustrações feitas pelas crianças em folha que será anexada ao livro.  
 
Leitura Compartilhada: Leitura apontada da lista construída com os alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atividade 1. Calendário/Agenda de Aniversário da Tu rma: Para o desenvolvimento desta 
atividade a professora deverá ter em mãos o calendário anual para consulta e a data de 
aniversário dos alunos. Mostrar o calendário à frente, contar quantos e quais meses formam o 
ano. Depois propor a construção de uma agenda com os aniversários da turma, explique o que 
é uma agenda, para que serve uma agenda, mostre algumas agendas para os alunos 
(telefone, endereço, compromissos). Depois de apresentado este tipo de texto, passar para a 
construção da agenda da turma. Entregar a folha e preencher mês a mês com as crianças. Na 
sequência, depois de concluída a agenda, farão uma análise da mesma, descobrindo quantos 
já fizeram aniversário este ano e quantos ainda irão fazer. O registro será representado através 
do numeral e desenho da quantidade correspondente ( a criança escolhe como registrará a 
quantidade). 
 
Atividade 2. Listas, Listas:  Antes iniciar esta atividade faça uma leitura apontada do cartaz 
com a lista, depois entregar a folha para que as crianças acompanhem a leitura com o dedinho. 
Dando seqüência passe para a análise lingüística de cada uma das palavras da lista. Após a 
análise, você fará um ditado com as crianças, pedindo que pintem na lista: de azul onde está 
escrito escova, aqui na folha tem a figura, agora vocês vão encontrar e pintar este nome na 
lista (circular pela sala e observar como estão se saindo, faça as intervenções necessárias, 
peça que falem escova e pensem no som inicial e final, etc.). Proceder desta forma com cada 
uma das figuras. A próxima etapa será a de pintar os pedacinhos que formam o nome de cada 
uma das figuras, seria legal pedir que alguns alunos venham à frente e organizem os 
pedacinhos que formam estes nomes, depois eles podem copiar ao lado da figura. 
 
Atividade 3. Descubra o Enigma: Leia o título da atividade, pergunte se eles sabem o que é 
um enigma, escute as opiniões diversas e depois explique o que é.  Para descobrirem o 
enigma: Devemos escovar os dentes 3 vezes ao dia para evitarmos a...... As crianças terão 
que escrever a inicial do nome de cada figura apresentada nos quadradinhos correspondentes; 
depois é só juntar as letrinhas e o enigma está descoberto. Dando seqüência, agora as 
crianças terão que organizar as letras e formar os nomes das figuras da lista de higiene bucal. 
 
Atividade 4. Material Dourado: O Material dourado já foi apresentado na rotina semanal deste 
mês, vamos sistematizar este conhecimento? Primeiro as crianças terão o desafio de escrever 

HIGIENE BUCAL 
 
ESCOVA 
FIO DENTAL 
DENTE 
DENTISTA 
CÁRIE 
PASTA DENTAL 
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através de numerais e por extenso as quantidades representadas no material dourado. Como a 
maioria das crianças não está em nível silábico-alfabético ou alfabético, a atividade está com o 
banco de palavras para que possam consultar a escrita por extenso dos numerais, se for o 
contrário retire o banco de palavras.  Para a segunda atividade, entregar o material dourado e 
deixar que façam no concreto. Deixe que coloquem as peças a frente dos numerais, que 
contem e verifiquem. Circule pela sala observando as estratégias utilizadas, seja o mediador na 
construção do conhecimento pelas crianças. 
 
Para você professor se informar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora da Leitura: Você pode ler esta história utiliz ando-se de fantoches para os 
personagens: Narrador, Joãozinho, Mãe do Joãozinho e Dentista. 
 

O Monstro da Cárie 
 

Joãozinho gostava muito de comer doce. Sua mamãe sempre dizia:  
- Meu filho, coma menos doces e escove bem os dentes, senão o Monstro da Cárie vai comer 
o seu dentinho! 
- Monstro da Cárie, mamãe? O que é isso? 
- É um monstro que fica nos seus dentes que estão com restos de comida acumulados. Ele 
deixa um buraquinho no seu dente e começa a doer muito. Para isso não acontecer, coma 
menos doce e sempre escove seus dentes.  
  Às vezes, o menino escovava os dentes, mas quase todas as noites antes de dormir, ele 
esquecia. 
Joãozinho passava a tarde brincando com os seus amigos e sua vovó sempre trazia 
refrigerante e biscoito, que o menino adorava. 
Algumas vezes, o menino não escovava os dentes após o almoço e passava todo o dia assim. 
Sempre bebia refrigerante e comia biscoito. Os recheados eram os seus prediletos. Mas certa 
noite, Joãozinho começou a sentir muita dor de dente. 
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De repente, o monstro da cárie apareceu e Joãozinho levou um grande susto. 
- Joãozinho! Peguei você!  
O menino ficou assustado e disse para o Monstro da Cárie ir embora.  
- Agora é tarde demais! Você só comeu doce e não escovou os dentes! Agora seus dentes são 
todos meus! Vou fazer buracos neles! 
Então, Joãozinho acordou e percebeu que tudo não passava de um pesadelo. Ele se levantou, 
correu até o banheiro e passou a escovar seus dentes todos os dias.  
Na manhã seguinte, Joãozinho continuou a sentir dor nos dentes e sua mamãe resolveu levá-lo 
ao dentista. Ao chegar lá, Joãozinho ficou com medo quando ouviu: 
- Você está com cárie, meu jovem. Agora teremos que cuidar de seus dentes.  
- Está doendo por que eu comi muito doce? – perguntou Joãozinho. 
- Não apenas por isso. Quando não se escova os dentes corretamente, ficam restos de 
comida, que produzem um ácido que corrói os dentes, formando um buraquinho. Se você 
sentiu dor é porque este buraquinho já está bem grande. Agora teremos de fazer um 
tratamento para resolver o seu problema. Mas você tem de comer menos doce, escovar bem 
os dentes e passar o fio dental. Senão, logo você terá cáries novamente, tudo bem? 
- Tudo bem! Não vou esquecer de escovar os dentes nunca mais! 
E a partir daquele dia, Joãozinho passou a escovar seus dentes três vezes ao dia, além de um 
enxaguante bucal  para o Monstro da Cárie não assustá-lo nunca mais. 
 
Hora da Leitura- 2.ª Opção: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Casa: Escolha uma das atividades trabalhadas em sala e envie para ser realizada de 
forma autônoma em casa 

 
Quarta-Feira 
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Acolhida: Esta acolhida oferecerá ao professor a op ortunidade de avaliar os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos na aula anter ior, é o “Jogo do Sorriso Perfeito”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALENDÁRIO: Hoje o calendário será trabalhado apenas oralmente com as crianças, não há 
em anexo para o registro escrito. Oralmente apresentar o calendário do mês de março que fica 
exposto na sala e marcar com as crianças o dia de hoje, verificar o dia da semana, se tem 
algum aniversariante naquele dia, criar algumas situações problema, como: Quantos dias 
faltam para o domingo? Quantos dias faltam para chegar o mês de novembro? Quantos dias 
do mês de outubro já se passaram? 
 
Roda de Conversa: Na roda de conversa de hoje dando continuidade aos itens necessários 
para uma vida saudável, vamos conversar sobre a higiene do couro cabeludo. Apresentar na 
roda de conversa figuras de produtos de higiene para o couro cabeludo, como: sabonete, 
xampu, pente, escova e também de um bichinho, conhecido como PIOLHO. Perguntar o nome 
das figuras, e se conhecem aquele bichinho, apresentar uma ficha com o nome do bichinho, e 
aí já sabem quem é ele? Olhe a dica: é um bichinho que vive com os pés na cabeça.......de 
alguém, principalmente de crianças. E agora sabem o nome do bichinho, aqui está a figura, 
aqui o nome... Atenção...é o PIOLHO!!! Vocês já ouviram falar do Sr. Piolho? Quem já pegou 
piolho?  Ele adora crianças que não gostam de tomar banho, de lavar o cabelo pelo menos 3 
vezes por semana, que não cortam as unhas e não gostam de manter as mãos sempre 
limpinhas. Ler e mostrar para as crianças os textos de apoio abaixo, se você quiser é possível 
ampliar as imagens do tamanho da folha de A4. Conversar sobre o que é piolho e pediculose, 
como é transmitido o piolho, como podemos evitar pegar o piolho 
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Registro da Roda de Conversa. Construção da 5.ª pág ina do livro: Que tal escrevermos 
alguns bilhetes sobre como evitar o piolho, o bilhete serve para darmos um recado, um aviso, 
para informar alguém sobre algo, como por exemplo, quando temos reunião aqui na escola, 
aquele papel escrito que vocês levam para casa se chama bilhete, é um recado para os pais. 
Mostre qual é a estrutura de um bilhete, depois peça que eles ditem e você escreve do jeito 
que ditarem. Depois releia o bilhete e vá fazendo a revisão coletiva com as intervenções que se 
fizerem necessárias. 
 
Leitura Compartilhada: Mostrar o cartaz, explicar que se trata de um cartaz informativo, 
porque alerta as pessoas sobre como evitar o piolho. Perguntar para as crianças onde está o 
título do cartaz, pedir que alguma criança venha à frente e aponte no cartaz. Ler o título 
apontando, e seguir com a leitura apontada de cada um dos itens abordados no cartaz. 
Diferenciar a figura do texto com as crianças.  
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Atividade 1. Cartaz Informativo: Esta atividade dará continuidade à leitura compartilhada. 
Após todo o trabalho com a leitura compartilhada, entregar esta atividade e fazer a leitura, as 
crianças apontando na folha e você no cartaz. Em seguida fazer a leitura da legenda com as 
crianças: circular o título, encontrar e pintar de verde a palavra cabeça (para encontrar terão 
que ler novamente acompanhando com o dedo e você no cartaz, fazer perguntas como: 
cabeça começa com que letra? Escute as diversas opiniões, fazer as intervenções 
necessárias, se não conseguirem informe e localize com eles. Faça a análise desta palavra: 
letra inicial e final/quantas letras/quantas vezes abrem a boca para se falar a palavra). 
Proceder desta forma com as demais palavras da legenda. Depois você professor(a) vai ler a 
adivinha e escutar a resposta dos alunos, após a descoberta da resposta, proponha a escrita 
do nome nos quadradinhos(cada letra em um quadrado). 
 
Atividade 2. Como Pegamos Piolho?. Iniciar a atividade com a pergunta do título, dizer que 
se ligarem os pontos na seqüência numérica correta descobrirão, peça que recitem uma 
seqüência de 0 a 10, deixe que liguem os pontos da reta numérica. Depois pergunte que 
figuras foram formadas e seus nomes. Como pegamos piolho com estes objetos? Prossiga 
com a escrita do nome dos objetos. Informe às crianças que existe um banco de palavras para 
que encontrem os nomes e escrevam no lugar correto, para cada uma das figuras. Para os 
alunos silábico-alfabéticos e alfabéticos não forneça o banco de palavras. A próxima sequência 
será identificar a letra inicial dos nomes dos objetos e escrever o nome de algum colega que 
tenha esta mesma inicial , deixe que ele pesquisem na lista nominal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOMAR BANHO                       LAVAR A CABEÇA                       CORTAR AS UNHAS 
TODOS OS DIAS                       3 VEZES POR SEMANA 
 
 
 
 
 
 
 
NÃO EMPRESTAR PENTE                                                    LAVAR SEMPREAS MÃOS 
OU ESCOVA DE CABELO 
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Atividade 3. Nesta atividade as crianças terão que fazer a análise de algumas palavras: letra 
inicial/final e total de letras. As crianças terão que cortar o final da folha para montarem um 
divertido quebra-cabeça do Sr. Piolho. 
 
Atividade 4. Raciocínio Lógico Matemático- Descubra  por quantas pedras Carlos terá 
que passar para chegar até os produtos que acabarão  com seus piolhos ....)  Nesta 
atividade  há situações importantes para avaliar o que seus alunos já conseguem ou não fazer 
sozinhos. Você pode observar se eles já dominam a sequência oral de 1 a 10, se escrevem a 
seqüência de 1 a 10 sem precisar consultar a tabela de números da sala, se conseguem contar 
as pedras e escrever o número que representa a quantidade contada, se identificam qual a 
maior e menor quantidade. Antes de propor a contagem, sugira aos alunos que estimem a 
quantidade, é importante explicar que estimar significa calcular mentalmente, de forma 
aproximada. Os alunos poderão estimar a quantidade de pedras e anotar usando lápis, depois 
contar as pedras e comparar os resultados.  Aprender esse procedimento é importante para a 
construção do conceito de número. Há o desafio de descobrirem que a seqüência numérica 
copiada está de dois em dois e a noção de adição quando foi acrescentada mais 1 pedrinha no 
caminho ( peça que eles acrescentem no concreto, desenhando mais uma pedra e que contem 
novamente. E aí que numeral vem depois do 10? Se ninguém souber informe. 
Cruzadinha do Piolho. Alunos Pré-Silábicos e Silábi cos: É necessário que se ensine o 
procedimento para se preencher uma cruzadinha, que escolham uma figura e identifiquem o 
nome desta para iniciar, contem quantos quadradinhos, estes se referem a quantas letras tem 
a palavra. Depois consultem o banco de palavras referente ao número de letras da palavra e, 
utilizando as estratégias de leitura, refletindo sobre letra inicial, final e o som, tentem localizar a 
palavra que nomeia a figura, copiando-a na cruzadinha.  
Alunos Silábico-Alfabéticos e Alfabéticos: ensinar o procedimento de preenchimento (cada 
quadradinho corresponde ao espaço de uma letra do nome do produto de higiene), não 
fornecer o banco de palavras, estes já precisam refletir sobre questões ortográficas. 
 
Hora da Leitura: Livro em slide no anexo: “Cada um mora onde pode”, de Ziraldo. 
Apresente o autor e a capa do livro apenas, deixe que as crianças antecipem sobre o que será 
a história fazendo a leitura das imagens. Ao final questione se realmente acertaram a primeira 
suposição ou não. Pergunte se gostaram do bichinho da maçã e da história que escutaram, 
qual parte eles mais gostaram e por quê. Ao final registrem no livro “Histórias Ouvidas”. 
Com esta história estaremos iniciando uma conversa sobre o tema “Moradia”. Vai ser muito 
legal! 
 
 
 
Para Casa: Escolher entre as atividades realizadas em sala a que achar mais adequada para 
ser realizada de forma autônoma pelas crianças. 

 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 

 
Acolhida: Cantar e brincar de roda com as crianças a música da casinha fazendo os gestos. 
Depois de cantar continuar a acolhida se utilizando da chamadinha. Fazer a chamada das 
crianças entregando para cada uma delas um recorte. Pedir que cada uma se levante mostre 
sua figura para os colegas e cole na frente de seu nome na lista nominal. Fazer as devidas 
intervenções durante a colagem na frente do nome (qual a primeira letra de seu nome? E a 
última? Quantas vezes você abre a boca para falar seu nome? Mas quantas letras têm seu 
nome?). Estas reflexões auxiliam no avanço das hipóteses, principalmente dos pré-silábicos. 
Depois brincar com situações-problema utilizando-se da chamadinha com as colagens 
(Quantas figuras temos coladas? Quantos nomes ficaram sem a figura? Então hoje faltaram 
quantos colegas de sala? Se retirarmos 2 figuras, com quantas ficaremos? Ao final da aula 
deixar que cada um pegue  na chamadinha seu recorte e cole  como enfeite no caderno. 
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Música: Casinha  
Fui morar numa casinha-nha 
Infestada-da de cupim-pim-pim 
Saiu de lá- lá- lá 
Uma lagartixa-xa 
Olhou pra mim 
Olhou pra mim 
Olhou pra mim 
E fez assim: 
Smack... Smack.... 
 

Leitura Compartilhada/ Roda de Conversa: Fazer a leitura apontada do cartaz com o poema, 
“Sem Casa”, de Roseane Murray. Informar que se trata de um texto poético (formado por 
estrofes e as estrofes por versos - cada linha é um verso). Identificar onde está o título, lê-lo 
com os alunos, contar quantos versos e numerá-los. Perguntar quantas estrofes tem a poesia.  
Fazer nova leitura e pedir que as crianças prestem atenção para poderem conversar sobre esta 
poesia tão interessante. Após a leitura, perguntar às crianças: como é a vida das pessoas 
retratadas no poema? Em sua rua ou bairro há pessoas que tem esse problema? O que a 
comunidade poderia fazer? O que vocês acham que significa a expressão “mora ao léu”? ler a 
1.ª estrofe onde aparece esta expressão. Escutar as crianças. Vocês concordam com o que diz 
a segunda estofe da poesia? Por quê? O que a autora quis dizer quando escreveu “que o 
corpo é a casa dos Pensamentos?  
 Depois de conversarem sobre a poesia, colocar no centro da roda figuras representando 
diferentes tipos de moradia e fichas com os nomes: 
MORADIA/CASA/HABITAÇÃO/RESIDÊNCIA. Perguntar se sabem o que está escrito em 
alguma das fichas apresentadas. Ler as fichas e dizer que todos aqueles nomes tão diferentes 
significam a mesma coisa. Sabem o quê? Todos se referem à CASA. Apresentar cada uma das 
figuras de moradias falando o nome, material utilizado na construção etc. Incentivar as crianças 
a participarem da apresentação das figuras das moradias. Abaixo texto sobre os tipos de 
moradia que pode ser lido para as crianças no fechamento da roda. Em anexo há o arquivo 
com as figuras. 

          
                    SEM CASA 
                     ROSEANE  MURRAY 
 
TEM GENTE QUE NÃO TEM CASA 

MORA AO LÉU, DEBAIXO DA PONTE 

NO CÉU A LUA ESPIA 

ESTE MONTE DE GENTE NA RUA 

COMO SE FOSSE PAPEL. 

 

GENTE TEM QUE TER ONDE MORAR 

UM CANTO, UM QUARTO, UMA CAMA 

PARA, NO FIM DO DIA  

GUARDAR O CORPO CANSADO,  

COM CARINHO, COM CUIDADO, 

QUE O CORPO É A CASA DOS PENSAMENTOS  

                                       Casas. Belo Horizonte, Formato,1994 
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Registro da Roda de Conversa. Atividade 1. Construção da 6.ª folha do livro -  Propor às 
crianças desenharem a sua casa, em folha de papel especial para o livro. 
 
Calendário. Atividade 2. Fazer uma linha do tempo com os meses do ano, chamar alguns 
alunos a frente e pedir para: 
Pintar de azul o Mês em que estamos. 
Pintar de verde, o Mês em que estarão de férias. 
Pintar de vermelho o último Mês do ano. 
Pintar de amarelo o primeiro Mês do ano. 
Pintar de laranja o mês do seu aniversário 
Em seguida passar para o registro escrito. Entregar a atividade para que respondam, tendo 
você professora como mediadora na leitura das comandas. 
 
Atividade 3. Poesia “Sem Casa”.  Oralmente: Leitura apontada do texto “Sem Casa”. 
Perguntar às crianças que tipo de texto é este (poesia, bilhete, lista)? Por quê? Depois de 
trabalhar a identificação do gênero textual, partir para outras abordagens: identificação do 
título, do autor, quantas estrofes tem a poesia? Quantos versos? Pedir que um aluno venha até 
o cartaz e circule a palavra casa, fazer as intervenções necessárias,  contar quantas vezes 
esta palavra aparece no texto, pedir que identifiquem o numeral que representa esta 
quantidade. Chamar outros alunos pedir que pintem todas as palavras que comecem com “C”. 
Escrever estas palavras no quadro negro e pedir que circulem as duas primeiras letras de cada 
uma delas, analisar com as crianças (em nossa lista nominal tem algum nome que apresenta 
pedacinhos como estes?), recorrer à lista nominal, vocês sabem que som fazem estes 
pedacinhos que foram circulados? Pensem nos nomes da lista nominal, com este trabalho os 
alunos terão a oportunidade de pensar nos diversos sons do “C” em diferentes possibilidades 
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de forma concreta. Depois partir para a atividade de registro escrito em anexo. Na atividade 
para registro, há uma reflexão com as palavras LUA e RUA, depois da análise continue 
brincando, trocando a primeira letra por N, S, T e lendo para ver a mudança do som com a 
mudança da letra. 
 
Atividades 4: Esta atividade será para se identificar os possíveis cômodos de uma casa. Antes 
de realizar esta atividade conversar com as crianças sobre o que seja “cômodos” de uma casa, 
escute as crianças. Explique que são as partes nas quais podemos dividir uma casa, segundo 
sua função, mas não esquecendo que as casas são diferentes, como já vimos em nossa roda 
de conversa. Nesta atividade as crianças terão que utilizar das estratégias de leitura e de suas 
intervenções para conseguirem ler e depois colar nos devidos lugares os nomes recortados. 
 
Atividade 5. Esta atividade também servirá para sistematizar a roda de conversa, onde foram 
apresentadas as fichas com os diversos nomes com o mesmo significado de CASA. Será uma 
atividade que terá você como mediadora na leitura e mediação do diálogo, propiciando que 
todos participem, principalmente, os mais tímidos. Quanto a seqüência numérica, primeiro 
conte com as crianças em voz alta de 1 até 20, sem compromisso de acertarem, enquanto eles 
ditam você escreve a seqüência no quadro, depois tendo esta seqüência como apoio farão o 
liga pontos para descobrirem o que está desenhado, após descobrirem o desenho, farão o 
registro do nome do desenho nos quadrinhos abaixo. 
 
Atividade 6. Esta atividade propicia a reflexão sobre as diferenças entre letras, números e 
diferentes símbolos. Na questão 1 sobre quais são os outros elementos do quadro é só fazer 
oralmente com as crianças e ir mostrando os diferentes símbolos que ficaram no quadro e que 
não se enquadram nem como números, nem como letras do alfabeto: Desenhos de picolés, 
boné, notas musicais, sinal de arroba, placa de trânsito ou letra de outro sistema de escrita. 
 
Hora da Leitura : Escolha um livro de qualidade literária do acervo da escola e leia com muito 
entusiasmo para as crianças. Não esquecer de registrar no livro “Histórias Ouvidas”. 

 
Arte/Recreação: Entregar para cada criança cópia com as figuras dos produtos de higiene 
pessoal. As crianças terão que colar em cartolina, recortar, colar em um pauzinho e depois é só 
brincar. Dividir a turma em 5 grupos e deixe-os a vontade para criar sua história e apresentar 
para a turma. Porém, antes de separar a turma em grupos para este trabalho de produção 
através dos fantoches, apresente o Teatro de Fantoches “Amigos da Higiene” , em que você 
utilizará os mesmos fantoches construídos pelas crianças. Veja abaixo: 
 
Arte/Recreação: Teatro de Fantoches “Amigos da Higi ene”, com os seguintes 
personagens-produtos de higiene: sabonete, chuveiro, escova dental, pente, pasta dental, 
xampu e papel higiênico.  Também acrescentarei personagens: casa e produtos de limpeza, 
com a intenção das crianças criarem um teatrinho sobre a higiene na moradia, tendo o que 
será apresentado como referência. 

O objetivo desta atividade é estimular os bons hábitos de higiene, visando melhorar a 
qualidade de vida das crianças, conscientizá-las e incentivá-as sobre os hábitos de higiene 
pessoal. Após a apresentação do teatro, você professor(a) pode fazer um link, iniciando uma 
conversa sobre a importância da higiene nas moradias, por mais simples e pequenas que 
sejam. A higiene da moradia é um item muito importante para se ter uma vida saudável 
 

TEATRO: AMIGOS DA HIGIENE  
 

SABONETE: Olá Amiguinhos! Tudo bom? Vim aqui com minha turmin ha para 
conversarmos um pouco sobre hábitos de higiene. Voc ês sabem o que é higiene? Vou 
chamar meu amiguinho chuveiro para explicar.  
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CHUVEIRO: Oi! Que pessoal bonito! Bem, higiene é cuidar bem d o corpo, tomar banho, 
escovar os dentes, cortar as unhas...  
ESCOVA DENTAL: “Péra” aí! Opa! Olá pessoal... Eu sou muito importa nte, vocês sabem 
para que eu sirvo? Sou importante para escovar os d entinhos todos os dias, com minha 
amiga pasta.  
PASTA DENTAL: É!!! Eu sirvo para deixar os dentes bem limpinhos e  sou muito 
importante para não deixar o bichinho da cárie entr ar nos dentinhos!!  
ESCOVA DENTAL: É isso ai!! Juntos, nós tiramos toda a sujeira do s dentes! E tem mais, 
amiguinhos: devemos ser usadas sempre por vocês, ap ós comerem algum lanche e 
antes de dormir!  
PENTE: Oi!! E eu, sou quem?? Sabem pra que sou usado? Sou usado para manter um 
visual bonito, o cabelinho penteado e arrumadinho.. . Todo mundo me usa aqui??  
SHAMPOO: É. O pente é muito importante mesmo!! Nós dois trab alhamos juntos para 
deixar o cabelo bonito e livre dos piolhos!!!  
PENTE: E para o cabelo ficar sempre limpinho, devemos lavá -lo muito bem e no mínimo 
3 vezes por semana amiguinhos!!  
PAPEL HIGIÊNICO: Ei! Não esqueçam de mim!!!! Sou o papel higiênico e  devo ser usado 
quando se vai no banheiro!  
TODOS: Nós formamos a equipe da limpeza!!!! Junto com você s, vamos acabar com a 
sujeira!!  
SABONETE: E não esqueçam!  
TODOS: Cuidar do nosso corpo é muito importante!!!! Tchau! !!!  
 
ATENÇÃO! 
Agora é a vez dos grupos criarem as suas histórias para apresentar à turma, incentiva-
los a incluir o item higiene na moradia com os prod utos de limpeza. Em anexo terá uma 
pasta com os personagens do teatro acima e de produ tos de limpeza e moradia para 
serem utilizados no teatro pelas crianças. As crian ças são muito criativas é só 
incentivar! 
 
 
Para Casa: Hoje é sexta feira, não haverá atividades para casa. 
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SUGESTÕES QUE PODEM SER INSERIDAS 
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