
TEMA ÉTICA 
 

2° ANO 
 

Como devo agir perante os outros? Essa é a questão central da Moral e 
da Ética. Segundo os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) o objetivo do 
trabalho com ética no Ensino Fundamental é o de propor atividades que levem 
o aluno a pensar sobre sua conduta e a dos outros a partir de princípios, e não 
de receitas prontas.    
 Toda a prática cotidiana da escola, os conteúdos de Ética que priorizam 
o convívio escolar são: Respeito mútuo, justiça; diálogo e solidariedade. 

 
Objetivo Geral 
 

Criar com os alunos uma escala de valores que lhes sirva para superar 
todos os obstáculos da vida pessoal e coletiva: autoconhecimento, iniciativa 
pessoal, criatividade e coerência entre pensamento e ação e incentivar atitudes 
de respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade no convívio escolar, na 
tentativa de atingir também, o espaço comunitário.  
 
Objetivos Específicos 
 
• Reconhecer o próprio nome e o dos colegas. 
• Identificar e reconhecer as letras do alfabeto e distinguir diferentes tipos de 

letra. 
• Acompanhar a leitura de um texto mesmo que não o faça 

convencionalmente. 
• Reconhecer e produzir oralmente os gêneros textuais, bem como suas 

funções: listas, poemas, fábulas e bilhete. 
• Ler em voz alta. 
• Identificar os gêneros textuais e suas respectivas finalidades.  
• Produzir e registrar pequenos textos com ideias claras mesmo que não o 

faça convencionalmente de acordo com o gênero trabalhado e desenvolver 
a habilidade de revisar o próprio texto com a ajuda do professor. 

• Construir o conceito de número, por meio de contagem de quantidade de 
objetos. 

• Selecionar e agrupar objetos de acordo com as suas características.  
• Resolver situações-problema que envolvam adição e subtração sem 

reagrupamento e sem reserva. 
• Estabelecer correspondência de dez em dez entre quantidades de objeto. 
• Representar, contar, ler e registrar os números até 100. 
• Compor e decompor o número em dezenas e unidades. 
• Identificar a simetria nas formas geométricas: triângulo, retângulo, 

quadrado, círculo. 
• Identificar informações em calendário. 
• Reconhecer a importância de cuidar do planeta Terra e enumerar os 

cuidados que devemos ter com o mesmo, os quais influenciam em nossa 
qualidade de vida. 

• Conhecer e interpretar o Hino Nacional Brasileiro. 



• Entender como foi a chegada dos portugueses no Brasil. 
• Identificar transformações ocorridas no Brasil quanto aos recursos naturais, 

antes e após da chegada dos portugueses. 
• Identificar as mudanças ocorridas nas paisagens e demonstrá-las através 

de desenhos. 
• Distinguir mudanças na paisagem promovidas pela sociedade, daquelas 

causadas pela dinâmica da natureza. 
• Identificar o trabalho como fator principal na transformação das paisagens. 
• Identificar e demonstrar atitudes para termos uma boa convivência em 

sociedade, respeitando as diferenças. 
• Resolver situações de conflito em jogos e brincadeiras através do diálogo, 

com a ajuda do professor. 
• Conhecer vida e obra de Aleijadinho. 
• Criar tendo como inspiração a arte de Aleijadinho. 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Segunda-feira 
 

Acolhida:  Jogo: Vinte Perguntas. 
 Escolha um aluno e tire-o da sala de aula por alguns minutos. 
 Os alunos que ficarem na sala, escolherão uma atitude ou valor e 
guardarão segredo sobre ele. 

A professora chamará o aluno que estiver do lado de fora da sala, que 
terá de fazer, aos colegas, até vinte perguntas quaisquer, obtendo como 
respostas SIM ou NÃO.  

Se conseguir adivinhar o valor ou a atitude a descobrir, escolherá seu 
substituto, caso contrário, ele mesmo voltará a adivinhar outro valor ou atitude 
que a sala escolherá novamente. 

Professora, você poderá, por exemplo, atribuir a opção de fornecer 
pistas ao adivinhador, para facilitar a resposta.  

Deixe que eles adivinhem por exemplo: amor, carinho, paz, alegria, etc. 
 
 

 
 
Calendário: Localizar o mês de abril no calendário anual exposto na sala, 
contando quantos dias terá esse mês. Explore a escrita do nome do mês com o 
alfabeto móvel e o quadro de pregas para que os alunos reflitam sobre a 



escrita. Faça as perguntas: Qual é a primeira letra do nome do mês? E a 
última? Quantos sons têm no nome desse mês? Que sons são esses? 
Atividade: Chegou Abril – em anexo. 
Leitura Compartilhada:  

Professora, antes de fazer a leitura compartilhada realize a dinâmica 
“Boneca Bonita” com os seus alunos da seguinte forma: 

 Com os alunos sentados, em círculo, distribua diversas bonecas, entre 
elas, coloque uma boneca de pano preto, e deixe que manuseiem e brinquem à 
vontade.  

Após, pergunte: Qual boneca gostaram mais? Qual é a mais bonita? 
Qual é a mais feia? Qual é a diferença entre elas?... 
 Depois de terminar a dinâmica, entregue o texto mimeografado ou 
xerocopiado para que os alunos acompanhem a leitura apontada do texto. 
Você pode levar também em transparência ou para lerem no computador. 
 

Menina Bonita do Laço de Fita  
 

         Era uma vez uma menina linda, linda. 
         Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos 
enroladinhos e bem negros. 
         A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. 
         Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e 
enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das 
terras da África, ou uma fada do Reino do Luar. 
         E, havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho 
nervoso sempre tremelicando. O coelho achava a menina, a pessoa mais linda 
que ele tinha visto na vida. 
         E pensava: 
         - Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela... 
         Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: 
         - Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão 
pretinha? 
         A menina não sabia, mas inventou: 
         - Ah deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina... 
        O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. 
Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele 
pretume, ele ficou branco outra vez. 
         Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
         - Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão 
pretinha? 
         A menina não sabia, mas inventou: 
         - Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. 
         O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a 
noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. 
         - Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? 
         A menina não sabia, mas inventou: 
         - Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. 
         O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, 
sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito 



cocozinho preto e redondo feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. 
         Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
         - Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? 
         A menina não sabia e... Já ia inventando outra coisa, uma história de 
feijoada, quando a mãe dela que era uma mulata linda e risonha, resolveu se 
meter e disse: 
         - Artes de uma avó preta que ela tinha... 
         Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina 
devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é 
com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. 
         E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha 
que procurar uma coelha preta para casar. 
         Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura 
como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. 
         Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que 
coelho quando desanda a ter filhote não para mais! Tinha coelhos de todas as 
cores: branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma 
coelha bem pretinha. Já se sabe, afilhada da tal menina bonita que morava na 
casa ao lado. 
         E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço sempre 
encontrava alguém que perguntava: 
         - Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão 
pretinha? 
         E ela respondia: 
         - Conselhos da mãe da minha madrinha... 

Ana Maria Machado 
 

 
Roda de conversa:  Conversar com as crianças sobre o texto lido pela 
professora e fazer alguns questionamentos: 

• Vocês já conheciam esse texto? 
• Qual é o título? E quem o escreveu? 
• Vocês gostaram do texto? 
• Do que ele fala? 
• Por que o coelho queria ficar da cor da Menina Bonita do Laço de Fita?  
• Será que o coelho estava insatisfeito com sua cor? 
• O que ele fez para tentar mudar sua cor? 
• E ele conseguiu ficar parecido com a Menina Bonita do Laço de Fita? 

Por quê? 
• Vocês acham que a Menina Bonita do Laço de Fita agiu corretamente 

com o coelho? 
• O que ela fez com ele? 
• E afinal, como o coelho resolveu seu problema? 
• Se fossem vocês, fariam alguma coisa para ficar como a Menina?  
• Vocês gostam da cor de sua pele? Por quê? 
• Será que existe uma cor de pele mais bonita que a outra? 
• Podemos discriminar alguém por causa da sua cor? 



Professora, comente com os alunos que todas as pessoas têm muito 
valor, independentes de sua cor, que somos todos iguais, que temos os 
mesmos direitos e deveres, que Deus fez a todos para que vivam com amor, 
em paz e igualdade, respeitando as diferenças. 

Diga que este mês vamos estudar o Tema Ética, e devemos ter atitudes 
de respeito com os outros, justiça, diálogo e solidariedade na sala de aula, na 
escola, na nossa casa e na comunidade que vivemos. 
Registro da roda de conversa:  Registre em papel sulfite, na frente dos 
alunos, para que reflitam sobre a escrita, o que eles acharam da atitude do 
coelho e da Menina Bonita do Laço de Fita, respondendo as perguntas: A 
atitude da Menina Bonita do Laço de Fita foi correta? Por quê? E a atitude do 
coelho em querer ficar da cor da menina, foi correta? Por quê?  
 Professora, faça esse registro em forma de um pequeno texto para que 
a atividade não se torne cansativa e depois peça que registrem no caderno 
(cópia significativa).  
Atividade: Menina Bonita do Laço de Fita – em anexo. 
Atividade: Contando com a menina – em anexo. 
Hora da leitura:  Ler para os alunos o livro – Menina Bonita do Laço de fita de 
Ana Maria Machado. O livro está em anexo no Power Point. Leia o livro, mostre 
as ilustrações e depois trabalhe com eles uma interpretação oral. Se na escola 
tiver o livro trabalhe com o próprio portador. 
 Como já foi trabalhado o texto na leitura compartilhada, reflita com eles 
se o texto xerocopiado lido foi escrito da mesma forma que está no livro. 
Mostre para eles as ilustrações para que apreciem a obra e depois os 
questione se gostaram mais do livro ou do texto.  
 Professora, o intuito é que os alunos percebam como é diferente ler só o 
texto xerocopiado e ler o livro, com as ilustrações da história, para que 
valorizem os livros (o portador) e tenham mais gosto pela leitura. 
Para casa: Cruza-números – em anexo. 
 

Terça-feira 
 
Acolhida: Brincadeira – Alfabeto Vivo. 

Professora, para realizar essa brincadeira siga os seguintes passos: 
• Divida a sala em dois grupos. 
• Entregue para os grupos alfabetos móveis com letras grandes para 

formar palavras. 
• Você já deverá ter essas palavras escritas em folhas de papel. Escreva 

uma palavra em cada folha. (Obs.: as palavras serão: amor, respeito, 
perdão, carinho, paz, etc...). 

• Cada vez que você pronunciar e mostrar uma das palavras, os 
participantes dos dois grupos, deverão pegar as letras da palavra 
solicitada para formá-la. Não se esqueça que cada aluno poderá pegar 
somente uma letra para formá-la com alfabeto vivo, pois os alunos serão 
as letras. 

• É importante ter um capitão em cada grupo para guiá-los na formação 
das palavras. 

• Vence o grupo que formar a maior quantidade de palavras. 
 
 



Leitura compartilhada: 
 

 

 
 

Professora, esta história em quadrinhos está em Power Point. Passe 
para os alunos verem em sala. Siga os seguintes encaminhamentos: 

• Leve-os para verem a história no computador. 
• Deixe que observem as imagens da história. 
• Após a observação das imagens, peça que contem oralmente a história 

em quadrinhos. 
Esta será também uma produção de texto coletiva, que será realizada após 

a roda de conversa.  
Roda de conversa: Converse com seus alunos sobre a história em 
quadrinhos: Por um mundo melhor! Fazendo as seguintes perguntas: 

• Vocês gostaram da Marina? 
• E da história da Marina? Gostaram? Por quê? 
• Por que vocês acham que Marina estava assustada? 
• O que Marina presenciou a Turma da Mônica fazendo? 
• O que eles estavam praticando eram atitudes corretas? 
• Depois de ver todos praticando atitudes incorretas o que Marina fez? 
• Vocês acham que ela agiu corretamente? 
• E Marina conseguiu resolver os problemas da Turma da Mônica? 
Professora, instigue-os para que percebam que não devemos bater nos 

nossos amigos, não devemos jogar lixo no chão, não devemos brigar por causa 
de jogo, não devemos maltratar ninguém, mas sim que precisamos viver em 
paz e harmonia.  



Produção e revisão de texto: Reconto da História em quadrinhos: Por um 
mundo melhor – em anexo. 
 Professora, você será a escriba nessa produção de texto e os alunos 
farão um texto coletivo. Vá mostrando as imagens para os alunos e eles vão 
ditando o que está acontecendo na história. Seja fiel a fala dos alunos, 
escrevendo da maneira que eles forem ditando. Após terminarem, leia com 
eles o texto produzido e já vá fazendo a revisão coletiva do outro lado do 
quadro, fazendo as alterações necessárias. Peça que façam a cópia 
significativa no caderno do texto produzido e revisado.  
Atividade: Montando sequências – em anexo. 
Para casa: Sentimentos – em anexo. 
 

Quarta-feira 
 
Acolhida: Brincadeira: Batalha musical. 
 Professora, siga as instruções: 

• Divida a sala em dois grupos. 
• Diga uma palavra que tenha em alguma música. 
• Os grupos pensam em alguma música que tenham a palavra solicitada. 
• O primeiro grupo canta uma música e depois passa a vez para o 

segundo grupo cantar outra música que também tenha a palavra. 
• Após ter cantado, volta para o primeiro. Assim segue até você perceber 

que a brincadeira está ficando cansativa. 
• Ganha o grupo que conseguir cantar mais músicas. 
• Não se esqueça de escolher palavras que estejam relacionadas ao tema 

Ética. 
Atividade:  Contando no calendário – em anexo. 
Leitura compartilhada: Entregue o texto mimeografado ou xerocopiado para 
os alunos acompanharem com você a leitura. Não se esqueça de fazer a leitura 
apontada do texto e de recolhê-lo depois de terminar porque eles farão o 
reconto da fábula na produção de texto. 
 

A Borboleta Orgulhosa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
A borboletinha era uma beleza, mas achava-se uma beldade. Devia, 

pelo menos, ser tratada como a rainha das borboletas, para que se sentisse 
satisfeita.  

Quanta vaidade, meu Deus!  



Não tinha amigos, pois qualquer mariposa que se aproximasse dela era 
alvo de risinhos e de desprezo.  

- O que está fazendo em minha presença, criatura? Não vê que sou 
mais bela e elegante do que você? Costuma dizer a borboletinha, fazendo-se 
de muito importante.  

Nem os seus familiares escapavam. Mantinha a distância dos seus 
próprios pais e irmãos, como se ela não houvesse nascido naturalmente, mas 
tivesse sido enviada diretamente do céu. Tratava-os com enorme frieza, como 
quem faz um favor, quando não há outro remédio.  

- Sim, você é formosa, borboletinha, mas não sabe usar essa qualidade 
como deveria. Isso vai destruí-la! Preveniu-a solenemente um sábio do bosque.  

A borboletinha não deu muita importância às palavras do sábio. Mas 
uma leve inquietação aninhou-se em seu coração. Respeitava aquele sábio e 
temia que ele tivesse razão. Mas logo esqueceu esses pensamentos e 
continuou sua atitude habitual.  

Um dia, a profecia do sábio cumpriu-se. Um rapazinho esperto 
surpreendeu-a sozinha voando pelo bosque. Achou-a magnífica e com sua 
rede apoderou-se dela. Como é triste ver a borboletinha vaidosa atravessada 
por um alfinete, fazendo parte da coleção do rapaz!  

 
Cada um tem aquilo que merece. Não adianta pôr a culpa de nossos 

erros nos outros, no destino, em Deus ou na má sorte. Cada um é responsável 
pelos seus atos.  
 
Roda de conversa: Após a leitura compartilhada faça os seguintes 
questionamentos: 

• Vocês gostaram da história da borboletinha? 
• O que acham da atitude dela com os outros? 
• Como era a borboletinha? 
• Qual era a atitude da borboletinha com quem chegava perto dela? 
• Eram atitudes corretas? Por quê? 
• O que aconteceu com a borboletinha? 
• Vocês acham que ela teve o que mereceu? 
• Vocês gostaram dela ter sido presa ou não? 
• Será que se a borboletinha fosse diferente, ela teria sido presa? 
Professora, instigue-os a concluir que não devemos desrespeitar os outros, 

que todos são iguais e merecem o mesmo tratamento, que não podemos julgar 
ninguém pela aparência, e nem achar que somos melhores que ninguém por 
ter algum diferencial. 
Produção de texto: Reconto da fábula: A borboleta orgulhosa – em anexo. 
 Professora essa produção de texto será um reconto da fábula lida na 
leitura compartilhada. Peça que façam o reconto da fábula, mas que mudem o 
final da história como acharem melhor. 

Faça duplas com os alunos para a realização da produção, coloque os 
alunos que estão alfabéticos e silábico-alfabéticos com aqueles que não estão, 
estes serão os escribas e os alunos PSI, PSII, Ssvs e Scvs irão ditar o texto.  
 Não se esqueça que esta produção é o produto final do tema. Faça uma 
exposição dos trabalhos realizados em sala, convide os pais para apreciarem. 
Depois deixe as produções guardadas na Caixa de Memória da turma. 
Atividade: Material dourado. 



Brincar e aprender com o material dourado. Distribua o material dourado 
aos seus alunos e retome com eles os nomes das peças e seus respectivos 
valores, lembrando que os nomes que eles deram às mesmas podem não ser 
os nomes convencionais.  

 
Vamos fazer um trem? 

 
Objetivo: compreender que o sucessor é o que tem “1 a mais" na 

seqüência numérica. 
O professor combina com os alunos: Vamos fazer um trem? O primeiro 

vagão é um cubinho. O vagão seguinte terá um cubinho a mais que o anterior e 
assim por diante. O último vagão será formado por duas barras.  

 

Quando as crianças terminarem de montar o trem, entregue papéis em 
branco para que escrevam o código de cada vagão.  

Esta atividade leva à formação da ideia de sucessor. Fica claro para a 
criança o "mais um", na seqüência dos números. Ela contribui também para a 
melhor compreensão do valor posicional dos algarismos na escrita dos 
números. Faça a atividade tranquilamente, com as intervenções necessárias. 
Coloque-os em duplas ou trios. O registro matemático é muito importante. 
Atividade: Borboletando – em anexo. 
Para casa: Caça-atitudes – em anexo. 

Professora, esta atividade está dividida em duas versões: Para os 
alunos alfabéticos, que colocarão as palavras em ordem alfabética depois de 
encontrá-las, e para os que não estão alfabéticos o quadro de palavras está 
abaixo do caça-palavras para auxiliá-los. 
 

 
Quinta-feira 

 
Acolhida: Bingo das atitudes e valores.  
 Professora, entregue para cada aluno uma folha de papel sulfite dividida 
como esta abaixo: 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

  

 Construa com eles uma lista de palavras relacionadas ao tema e fixe-a 
na parede da sala ou escreva-a no quadro.  

Depois peça que escolham seis palavras que estão na lista para 
escreverem na cartela. 

Faça fichas com as palavras da lista e coloque-as em um saquinho para 
sorteá-las no bingo. 

Faça o bingo sorteando uma palavra por vez. 
Não esqueça de premiar o ganhador. 
Exemplos de palavras que podem conter na lista: 
Amor, solidariedade, justiça, respeito, companheirismo, paciência, 

carinho, amizade, diálogo, paz, alegria, etc. 
Atividade: Lista de valores e atitudes. 

Após terminarem a brincadeira peça que copiem a lista de palavras no 
caderno (cópia significativa). 
Calendário: Marque o dia atual de verde e de cor de rosa as duas datas 
comemorativas do mês – Páscoa, Índio e Tiradentes, explorando o que se 
comemora em cada uma delas. Explore também a primeira letra, a última letra, 
quantas letras, quantos sons... tem nas duas palavras. 
Leitura compartilhada e roda de conversa:  

Professora, coloque as figuras abaixo em transparência ou entregue em 
folha mimeografada ou xerocopiada para que os alunos as visualizem melhor. 

Observe as duas figuras abaixo: 
  

 
 
 



 
 

 Depois de observarem as ilustrações, entregue a poesia abaixo 
mimeografada ou xerocopiada para fazerem a leitura apontada. 
 

Planeta Terra... Morada da vida  
 

Terra... 
Morada da vida 

Terra do chão que dá o pão 
Planeta do semelhante 

Do ser errante 
Da harmonia das cores 

Da beleza das flores 
 

Terra... 
Planeta que respira 

Planeta magia 
Que transforma a noite em dia 

Terra onde o sol brilha 
E as estrelas nos fazem companhia 

Inspirando poemas e canções 
Despertando paixões 

Acalentando corações... 
 

 
Terra paraíso, 

Abrigo dos animais 
Do sol... 
Do sal... 

Das grandes conquistas 
 

Terra do senhor tempo 
Que cura ferida e sofrimento 

Terra do tempo de guerra 
Terra que exalta o homem de bem 

Terra que procura a Paz... 
 

Augusta Schimidt 
 

 
 

Professora, analise com as crianças as duas ilustrações do Planeta 
Terra, a poesia e compare-as, fazendo as seguintes intervenções: 

• O que vocês acharam das ilustrações? 
• Elas nos mostram a mesma coisa? 



• O que a primeira ilustração nos mostra? 
• E a segunda? 
• Qual das ilustrações vocês preferem? 
• Temos que cuidar do nosso Planeta. Como podemos fazer isso? 
• Segundo a poesia por que a Terra é a morada da vida? 

Professora, os alunos devem chegar a conclusão que o Planeta Terra é 
o ambiente onde vivemos, que devemos cuidar dele para vivermos em paz e 
harmonia. Devemos cuidar dos rios, das plantas, dos animais, das pessoas, e 
tudo que faz parte dele. 
Atividade: Planeta Terra... Morada da vida – em anexo. 
 Professora, na atividade n° 1 pode ter muitas resp ostas, aceite as 
respostas que eles marcarem. 
Atividade: Trabalhando com a poesia – em anexo. 
Atividade: Contando com o planeta – em anexo. 
Revisão de texto:  Escolha um reconto da fábula de uma dupla escreva-a no 
quadro ou em papel sulfite para fazer a correção coletiva. Faça a correção com 
os alunos priorizando o que você achar melhor e depois peça que copiem no 
caderno o texto revisado (cópia significativa). 
Hora da leitura: Leve para a sala os clássicos da literatura infantil, que têm 
muito a nos dizer sobre comportamentos éticos. As crianças já conhecem 
muitos e, pela capa e ilustrações dos livros, poderão fazer a leitura mesmo que 
não façam de forma convencional. Deixe que manuseiem os livros, e faça a 
leitura como souberem. Em seguida, peça que fiquem em duplas para que 
leiam uns para os outros. 
Para casa: Planeta bem cuidado – em anexo. 
 

Sexta-feira 
 

Acolhida:  Brincadeira: Paz ou Ódio. 
Professora essa brincadeira é uma adaptação da brincadeira – Morto ou 

Vivo, muito conhecida pelos alunos. 
Quando você disser a palavra paz os alunos deverão ficar de pé. 

Quando você disser a palavra ódio, os alunos deverão agachar.  
Ganha a brincadeira o aluno que ficar por último. 

Calendário: Marque o dia atual de laranja. Conte quantos dias do mês já se 
passaram e quantos ainda faltam para terminar o mês. 
Leitura Compartilhada e roda de conversa:  

• Vocês já observaram a paisagem da janela da sua moradia? 
• E no seu caminho para a escola? 
• Percebeu quantas paisagens diferentes compõem esse caminho? 

Nas paisagens há componentes naturais e outros resultantes da ação de 
pessoas. 

Árvore, rio, mar, são componentes naturais da paisagem. 
Construções, plantações, ruas são componentes da paisagem que 

resultaram da ação das pessoas. 
• Agora vocês vão observar as cenas das ilustrações abaixo. Olhem bem 

para elas e compare-as. 
Professora, não se esqueça de passar as ilustrações em transparência 

para que os alunos as observem bem.  
 



 
 

• O que vocês observaram? 
• Como é a primeira cena? E a segunda? E a terceira? E a quarta? 
• Será que essas paisagens sempre foram assim? 
• Em alguma das cenas tem apenas componentes naturais? 
• Em alguma delas tem ação do homem? 

Professora, deixe que os alunos falem o que encontraram nas cenas, as 
diferenças e transformações ocorridas pela ação do homem e reflita com eles a 
importância de se preservar o nosso ambiente, de respeitar a natureza e os 
elementos que a compõem. Diga que é nosso dever cuidar e não destruir o 
meio ambiente.  
Atividade: Observando paisagens – em anexo. 
 Professora, antes de entregar a atividade escrita, leve sua turma para 
dar uma volta em torno da escola para observarem a paisagem que a contorna, 
prestando atenção: se existem elementos naturais, se existem elementos 
construídos pelas pessoas, se estão cuidando do ambiente, se está limpo ou 
não, etc. 



Atividade: Paisagem muito viva – em anexo. 
Artes: Este mês vamos trabalhar mais um artista, e esse é um artista brasileiro 
muito conhecido – o Aleijadinho. Vamos conhecer sua história e suas obras. 
Vai ser muito divertido! 
 Professora, em anexo estão, em Power Point: a biografia de Aleijadinho 
com uma linguagem mais elaborada e uma história bem descontraída que 
conta sua vida. Passe os dois arquivos para seus alunos. 
 Após conhecer a vida do artista Aleijadinho e apreciarem suas obras 
peça aos alunos que reproduza uma delas, entregue para eles argila, massa de 
modelar, tinta colorida, tinta guache, pincel, canetinha, lápis de cor... e outros 
materiais que você tiver disponível e deixe que façam como quiserem. Depois 
faça um mural para expor os trabalhos dos alunos. 
Recreação dirigida:  

Professora, aqui estão duas sugestões de brincadeiras que você poderá 
fazer com seus alunos. 
 

• Brincadeira – Vôlei de lençol. 
Regras do voleibol comum.  
Divida a sala em duas equipes. 
Cada equipe terá um lençol. 
Leve os alunos para a quadra da escola, onde cada equipe fica em uma 

parte dela. 
Todos os componentes das equipes devem segurar nas bordas de seu 

lençol (como se estivessem segurando uma rede). 
A bola deve ser recebida dentro do lençol e em seguida deve ser 

arremessada novamente pelo movimento de puxar as bordas do lençol e a bola 
vai ser lançada para o outro campo. 

Ganha o jogo a equipe que menos deixar a bola cair no chão e conseguir 
arremessá-la para o outro lado. 
 

• Brincadeira – Corrida de Jornais. 
Entregue duas folhas de jornal para cada aluno. 
Cada passo da corrida deve ser dado em cima dos jornais.  
O aluno deverá andar da seguinte forma: põe uma folha no chão, pisa em 

cima, põe a outra no chão, pisa em cima, pega a primeira que ficou para trás, 
trazendo-a novamente à frente, e assim sucessivamente até alcançar o alvo. 

 Ganha a corrida o aluno que conseguir percorrer todo o trajeto estipulado e 
chegar primeiro. 
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