
 
 
PROFESSOR (A): 

Olá caro professor, estamos iniciando mais um ano de trabalho e espero que durante 
estes quinze dias de aula que já tivemos em janeiro você possa ter conhecido a sua turma 
mais a fundo, feito um diagnóstico para entender em que nível sua turminha está.  

Através dos resultados obtidos no Provinha Brasil, pudemos observar que a maioria 
dos nossos 3º anos precisarão de um acompanhamento especial, com continuidade no 
processo de alfabetização e letramento. Percebemos que nossas crianças tiveram muita 
dificuldade na leitura, na interpretação, em entender a finalidade dos textos e de 
compreender as informações que os textos trazem. Por isso esse trabalho será nosso este 
ano. Analise o nível da sua escola no quadro abaixo: 

 
 

Agora veja o que os alunos já sabem e como poderemos trabalhar com eles: 
 
NÍVEL 3 

O QUE JÁ SABEM OS ALUNOS: 
� Identificam uma mesma palavra, escrita com vários tipos de letras. 
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� Lêem palavras compostas por sílabas canônicas e não-canônicas. 
� Localizam informações por meio da leitura silenciosa em uma frase ou em textos de 

aproximadamente cinco linhas. 
� Identificam o número de sílabas de palavras. 
� Identificam finalidades de gêneros (convite, anúncio publicitário), apoiando-se em 

suas características gráficas como imagens e em seu modo de apresentação. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 
� Recomenda-se realizar produções coletivas ou individuais de gêneros diversificados 

e mais próximos do cotidiano das crianças, evoluindo para textos menos familiares. 
� O professor deve explorar estratégias, como as de leitura em voz alta, recitação de 

poesias, ou interpretação cênica de histórias escritas, a fim de permitir ao aluno o 
desenvolvimento da velocidade e entonação na leitura, para atingir a fluência.  

 
NÍVEL 4  

O QUE JÁ SABEM OS ALUNOS: 
� Localizam informação em frases de padrão sintático simples (sujeito+verbo+objeto) 

e em período composto em ordem direta. 
� Identificam gênero (anedotas, bilhete). 
� Identificam finalidade de textos de gêneros diversos, como bilhete, sumário, convite, 

cartazes, livro de receita. 
� Antecipam o assunto de um texto a partir de título, subtítulo e imagem. 
� Antecipam informações contidas em uma revista, a partir de sua capa. 
� Identificam elementos que compõem a narrativa como tempo, espaço e 

personagem. 
 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES: 
� As crianças que se encontram neste nível estão alfabetizadas e o trabalho 

pedagógico deverá centrar-se no sentido de expandir as capacidades relativas ao 
letramento, que envolvam a compreensão e o uso de textos variados, com estrutura 
mais complexa, com temas diversificados e que circulem em diferentes esferas 
sociais. 

  
Nosso foco será exatamente as crianças que ainda não conseguiram avançar, estes 

são os alunos que mais precisam da gente. 
 

Conte sempre comigo, um abraço, Fernanda 
 

 
 
Ditar uma lista de quatro palavras com o mesmo campo semântico e as seguintes 
características: 
� uma palavra polissílaba. 
� uma palavra trissílaba. 
� uma palavra dissílaba. 
� uma palavra monossílaba. 
� uma frase com uma das palavras ditadas. 
 
obs: ter o cuidado para que nas sílabas contíguas não se repitam as mesmas vogais.  

 
 
 
 
 
 



 
 

PRÉ-SILÁBICO 1  
� não sabe que escreve com letras. 
� não distingue o figurativo do 

escrito. 
� faz leitura global. 

             PRÉ-SILÁBICO 2  
� sabe que escreve com letra. 
� distingue o figurativo do escrito. 
� a leitura é global. 

SILÁBICO SEM 
VALOR SONORO 

� sabe que a escrita representa a fala. 
� usa uma letra para cada sílaba. 
� não faz relação sonora com a 

sílaba escrita 

SILÁBICO COM 
VALOR SONORO 

� sabe que a escrita representa a fala. 
� usa uma letra para cada sílaba. 
� inicia o processo de vinculação 

sonora nas palavras. 
SILÁBICO ALFABÉTICO  

� Ora escreve silabicamente. 
� Ora escreve alfabeticamente. 

ALBABÉTICO  
� escreve do jeito que 

fala. 
� hora de corrigir a ortografia. 

 
 

Tema Identidade – 3º ano 
 
Objetivo Geral 

• Desenvolver o conceito de identidade a partir das relações sócio-histórico culturais, 
percebendo-se integrante e agente transformador confiante de suas capacidades. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

• Resgatar a concepção de literatura como fenômeno estético que necessita ser 
apreciado  por prazer; 
• Contextualizar o ensino da gramática e da ortografia, através da leitura e escrita de 
vários textos; 
•  Ordenar palavras com iniciais iguais e diferentes. 
• Produzir textos de acordo com as características estudadas. 
• Revisar os próprios textos com a ajuda do professor. 
• Compor e decompor até 500. 
• Elaborar as ideias de adição e subtração na resolução de situações-problema, 
utilizando o material dourado.  
• Estimar medidas de comprimento e de massa usando unidades convencionais e não 
convencionais a partir de uma referência dada. 
• Registrar suas atividades (ontem, hoje e amanhã; manhã, tarde e noite).  
• Identificar as partes do corpo humano. 
• Reconhecer os sentidos assim como seus respectivos órgãos.  
• Reconhecer a história do bairro (origem e transformações), representando-o através 
de desenho e o identificando dentro de mapas. 
• Participar de dinâmicas e brincadeiras que resgatem a descoberta do eu. 
• Criar tendo como inspiração a obra de Anita Malfatti. 
• Desenvolver sentimentos positivos de auto-estima. 
• Construir uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal 
respeitando a própria criação e a dos colegas. 
 
 
 
 
 
 



 
Conteúdos: 
 
• Diagnóstico das hipóteses de escrita  
• Gramática: Alfabeto, ordem alfabética, sílaba (separação no final da frase). 
• Ortografia: r, rr / m, n. 
• Textos Epistolares. 
• Situações - problema envolvendo adição e subtração sem reagrupamento e sem   
      reserva (diagnóstico). 
• Noções de medidas (comprimento e massa). 
• Sistema de numeração decimal (diagnóstico). 
• Composição e decomposição. 
• Revisão: ordem crescente e decrescente, antecessor e sucessor. 
• Calendário. 
• O ser humano: as partes do corpo humano e os sentidos. 
• Moradia. 
• A história do Bairro.  
• Carnaval: Identidade Cultural do Brasil. 
• Bairro: lugar de convivência 
• Mapeamento do bairro: Localização do bairro na cidade. 
• Auto-estima/motivação.   
• Vida e obra da artista Anita Malfati. 

 
Recursos Didáticos 

 
• Cartazes 
• Quadro/giz 
• Atividades fotocopiadas 
• Livros didáticos e literários                                  
• Computador  
• Material Dourado 
 
 
Avaliação 

 
  A avaliação será constante, observando os avanços do trabalho pedagógico e os 

avanços do grupo, propondo sempre novos desafios que atendam as necessidades dos 
alunos. Os alunos serão avaliados pelo seu envolvimento com as atividades e a realização 
das mesmas, bem como através das fichas avaliativas. 
 

VAMOS COMEÇAR A TRABALHAR?VAMOS COMEÇAR A TRABALHAR?VAMOS COMEÇAR A TRABALHAR?VAMOS COMEÇAR A TRABALHAR?



Metodologia 
Sugestões Metodológicas para o 3º ano – Identidade 

 
� Professor -  Motivando:  Entregue aos alunos cartões com o título: ESTE 

SOU EU. Peça para que eles se desenhem. 

 
Cole os desenhos em um papel sulfite e vá comparando os desenhos com a ajuda 
dos alunos. Os desenhos estão todos iguais? As pessoas são diferentes uma das 
outras? Essas diferenças podem ser percebidas como? Cada pessoa tem sua 
própria característica: altura, tipo e cor do cabelo, cor da pele e dos olhos, sexo e 
idade. Gostos, opiniões e ideias próprias também são importantes para definir quem 
somos.  

 
Momento da Leitura: Escreva o texto abaixo em uma folha de papel 

sulfite e faça a leitura apontada (Com uma régua grande vá apontando para a palavra 
que você está lendo. Este procedimento ajuda a criança a entender que escrevemos e 
lemos da esquerda para a direita, que ao terminar uma linha passamos para a outra e 
a identificar a palavra lida). Agora convide-os a fazer uma leitura coletiva. 

DIVERSIDADE 
Um é magrelo 
Outro é gordinho 
Um é castanho 
Outro é ruivinho 
 
De pele clara 
De pele escura 
Um, fala branda 
O outro, dura 

Olho redondo 
Olho puxado 
Nariz pontudo 
Ou arrebitado 
 
Cabelo crespo 
Cabelo liso 
Dente de leite  
Dente de siso 

Um é bem jovem 
Outro, de idade 
Nada é defeito 
Nem qualidade 
 
Tudo é humano 
Bem diferente 
Assim, assado 
Todos são gente. 

Tatiana Belinky 
 
 
Bate Papo: Agora é hora de ouvir a opinião dos alunos. Motive-os a falar 

sobre o texto. Todos possuem as mesmas características físicas? Todos gostam de 
comer os mesmos alimentos? Todos apreciam as mesmas brincadeiras? Mostre aos 

ESTE SOU EU 



alunos que somos diferentes e que todas estas características juntas formam a nossa 
identidade. 

 
Registro do Bate Papo:  Vamos produzir o nosso primeiro livro, um livro 

autobiográfico que é o tema da produção deste mês. 
CAPA: 

 
Escola Municipal ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUERQUERQUERQUER    ME CONHECERME CONHECERME CONHECERME CONHECER????    

Autor (a): _________________________________
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ano 
Tema Identidade – Livro Autobiográfico 

 
Primeira página: 



  
� Ofereça aos alunos o roteiro abaixo, depois ajude-os a transformá-lo em um 

texto biográfico. (Para dar exemplo, responda o roteiro com os seus dados e 
depois transforme-o em texto).  

Quem sou eu? 
 
Meu nome é: ________________________________________ 
Tenho ____ anos. Nasci no dia ___/___/___. 
Meu endereço é: 
____________________________________________________________________
________________________________ 
O nome da minha mãe é:________________________________ 
O nome do meu pai é: __________________________________ 
Na minha família também tem: _____________________ pessoas. 
Minha altura:__________. 
Meu peso: ____________. 
Cor dos olhos: _________________.  
Cor dos cabelos:________________. 
 
 

 



� Peça aos alunos para que façam o seu desenho no quadro em branco para 
ilustrar a nossa primeira página.   

� Escolha um outro dia da semana e faça a revisão do texto: comece corrigindo 
os erros ortográficos, escolha um texto que apresente os principais erros que 
você quer rever, escreva no sulfite o texto igualzinho o da criança, com os 
mesmos erros e vá questionando para que os alunos percebam o erro. 

Exemplo: olos castanos  . Peça para que leiam a palavra, pergunte se alguém 
acha que está correto, se falta algo, se alguém escreveria diferente e assim por 
diante. 

Atividade I: 
 
  

 
 

 
 
 

ALFABETO DE BOLSO: deixe que os alunos pinte as figuras e depois 
recorte-as para colar nos cartões abaixo, grampeie e faça um alfabeto 
individual, todos os dias utilize-o, lendo e brincando até que os alunos 
estejam familiarizados, principalmente os que tem mais dificuldade. 
Dobre-o no final. 
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Agora que trabalhamos com o alfabeto vamos ver quem consegue confeccionar listas 
seguindo a ordem do alfabeto? Vamos fazer uma lista com o nome dos nossos 
colegas e para casa uma lista com os nomes dos objetos da nossa sala. Não 
esqueçam, estas listas devem estar em ordem alfabética. 
 
Professor: Neste momento faça agrupamentos para que um aluno auxilie o outro, um  
pode ser o escriba enquanto o outro vai organizando a lista. 
 
 



Atividade II: Professor faça esta atividade usando o alfabeto móvel e com 
agrupamento. 
 

1- Você já parou pra pensar no que pode acontecer se substituirmos, em uma 
palavra, uma letra por outra? Vamos ler um poema e descobrir isso. 

 
LETRA MÁGICA 

 
Que pode fazer você                                 
Para o elefante 
Tão deselegante 
Ficar elegante?                                                  
Ora, troque o f por g! 

 
Mas se trocar, no rato,  
O r por g, 
Transforma-o você  
(veja que perigo!) 
No seu pior inimigo: 
O gato. 

Poemas para brincar de José Paulo Paes. 
 
2- Você notou que, trocando apenas uma letra, as palavras mudaram de 

significado?  
Elefante virou _______________             rato virou __________________ 
 
3- Agora é a sua vez! Mude apenas uma letra e transforme as palavras: 
 
Camelo: ___________________             mala: _____________________ 
 
Joelho: ____________________            dente: _____________________ 
 
4- Forme o maior número de palavras, mudando apenas a primeira letra de cada 

uma delas: 
 
LUA – TROCA POR T – FICA _______________ 
LUA – TROCA POR S – FICA _______________ 
LUA – TROCA POR R – FICA _______________ 
 
DIA – TROCA POR T – FICA _______________ 
DIA – TROCA POR P – FICA _______________ 
DIA – TROCA POR L – FICA _______________ 
 
5- Veja a frase a seguir: “ÀS VEZES, ME SINTO SEM CINTO. “ Explique o 

sentido de : 
     Sinto:_____________________________________________________________ 

 
 
Cinto: ____________________________________________________________ 
 
 



Professor: Para trabalhar com separação de sílabas lembre-se de informar aos 
alunos que separamos sílabas quando estas não cabem na linha do caderno ao 
produzir ou copiar um texto. Evite listas extensas, pois são cansativas e perdem o 
rendimento. Segue uma sugestão de trabalho: 
 
1- Circule a palavra que está separada em sílabas corretamente: 
 

carruagem Ca-rru-a-gem Car-ru-a-gem Ca- rrua- gem 
sossegado Sos-se-ga-do So-sse-ga-do Sos- seg- a-do 
atleta Atle-ta a-tle-ta At-le-ta 
tesoura Te-so-ura Te-so-u-ra Te-sou-ra 

 
Atividade III: 
 
1- Leia o trecho da poesia Diversidade e observe as palavras destacadas: 
 
NARIZ PONTUDO OU ARREBITADO. 
 
• O som do r nas palavras destacadas é igual ou diferente? ________________ 
• Explique a diferença: _____________________________________________ 
 
2- Circule as letras que aparecem antes e depois do r. Elas são ______________ 
 
CONCLUINDO: quando o r estiver no meio de duas vogais seu som será fraco, 
para torná-lo forte escreva com rr. 
 
3- Retire um r das palavras abaixo e veja o que acontece: 
 
murro: ______________________          carrinho: ________________________ 
 
carreta: _____________________          arranha: ________________________ 
  
4- Escreva o nome do tema que estamos estudando neste mês nos quadrinhos 

abaixo: 
 

 
 
 

         

 
• Qual a sílaba que ficou nos quadrinhos pintados? _________ 
• Qual a sílaba que aparece em seguida? ________ 
• A letra N aparecerá antes de qualquer letra do alfabeto que não seja o P ou o 

B. Antes de P e B usamos o m. Vamos brincar com esta regrinha? Leia a frase 
toda. 

 
A MAMÃE SÓ DÁ A MÃO PARA O B EBÊ E O PAPAI. 
 
Agora leia só o que está em destaque. 
 
5- Ficou fácil de entender? Agora é a sua vez descubra se escrevemos com n ou 

com m: 
 



 
            

Ide___tidade  é o co___junto de características próprias e exclusivas com as quais se 
podem difere____ciar pessoas, animais, pla____tas e objetos uns dos outros, 
dia___te das diferenças ou das semelha____ças. 

Identidade ainda pode ser uma construção legal, e portanto traduzida em sinais e 
documentos, que aco____panham o indivíduo. 

PARA CASA: Vamos fazer uma pesquisa. Pergunte para as pessoas da sua casa a 
história do seu nome, quem escolheu este nome para você, o por que de terem 
escolhido este nome, e outras curisidades. 

� Vamos nos preparar para a próxima aula?! 
 

 
Professor – Motivando: Descubra quem é! 

 

• Entregue os quatro balõezinhos para as crianças, deixe-os ler e descobrir de 
quem estamos falando. Faça os agrupamentos (Alfabético com Silábico 
alfabético, Silábico alfabético com Valor sonoro, Valor sonoro com Sem Valor 
Sonoro, Sem Valor Sonoro com Pré Silábico 2), use o alfabeto móvel e para os 
agrupamentos de Sem Valor Sonoro e Pré Silábico 2 coloque o banco de 
dados. Depois que terminarem o jogo esclareça que as nossas características 
nos identificam, o jeito que somos, o que gostamos e o que fazemos completa 
a nossa identidade. 

 Momento da Leitura: Assista com as crianças o power point da Mônica 
que está na pasta do 3º ano. 

  Bate Papo:  Converse com seus alunos sobre a historinha da Mônica, 
pergunte o que eles acharam, mostre que algumas pessoas não gostam de suas 
aparências, pergunte com quem eles se parecem, fale de como não é legal ficar 
chamando as pessoas pelos seus defeitinhos e o mais importante, que devemos nos 

Ela é sabichona, dentuça, 
baixinha e gosta muito de 

coelho de pelúcia.... 
Ela é a  

Ela é a amiga da 
Mônica, usa um 

vestido amarelo e 
come tudo o que vê 

pela frente... 
Ela é a 
____________________

Ele é o amigão do 
Cebolinha, morre de 

medo de água e odeia 
tomar banho... 

Ele é  
o___________________ 

Ele é alegre, tem o cabelo 
bem ralinho, gosta de 
jogar bola e fala tudo 

elado... 
Ele é 
o______________________



amar do jeito que somos. Explique que o nosso nome e sobrenome são a nossa 
principal identidade. 

Registro do Bate Papo:  Vamos fazer mais uma página do nosso 
livrinho? Vamos contar a história do nosso nome e com quem parecemos. Oriente-os 
a desenhar a pessoa com quem eles se parecem. Para fazer a revisão coletiva 
escolha um outro dia.  Incentive aqueles que tenham dificuldade a também escrever, 
deixe que escrevam do jeito que sabem, peça a leitura e faça pequenas anotações. 

 
 

 
Atividade I: Textos Epistolares 

 
PARA A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR: 

 
TEXTOS EPISTOLARES 

BILHETE 
      O bilhete é uma mensagem curta, trocada entre as pessoas, para pedir, agradecer, 
oferecer, informar, desculpar ou perguntar. 
     O bilhete é composto normalmente de:  

• data; 

 



• nome do destinatário antecedido de um cumprimento; 
• mensagem; 
• despedida e nome do remetente. 

 
CARTA 
     A carta possui um texto semelhante ao do jornal. Mas, enquanto o texto da carta é 
pessoal, o do jornal é coletivo. Porém, ambos têm o mesmo objetivo: transmitir idéias e 
notícias. 
     Uma carta deve conter: 

• nome da cidade em que está a pessoa que escreve e a data; 
• o nome de quem vai receber a carta, acompanhado de uma expressão simpática; 
• o assunto; 
• a despedida; 
• o nome de quem escreveu a carta. 

      Para sobrescritar o envelope, é necessário colocar na frente o nome do destinatário, 
endereço, cidade, estado e o CEP (Código de Endereçamento Postal). No verso, os dados 
do remetente. Selar e postar a carta. 
No caso de a correspondência ser entregue pelo remetente, basta escrever no envelope o 
nome do destinatário e, no canto inferior direito, a expressão “em mãos”. 
 
CARTÃO 
     O cartão, geralmente, é uma forma de mandar mensagens curtas, em ocasiões especiais 
ou datas comemorativas, como Natal, aniversário, Páscoa, etc., para pessoas amigas. 
     Um cartão deve conter: 

• o nome da pessoa para quem será enviado; 
• uma mensagem; 
• o nome de quem envia; 
• a data; 

     Dependendo do cartão, pode conter também uma ilustração que caracteriza a data. 
 
CONVITE 
     Existem muitos tipos de convite: para festas de aniversário, casamento e formatura, 
desfiles, palestras, shows, festas da escola e outros. 
     O convite precisa dos seguintes elementos para ser completo: 

• nome da pessoa que está sendo convidada; 
• data, horário e local do acontecimento ou evento; 
• tipo de comemoração; 
• nome da pessoa ou instituição que está enviando o convite; 
• em alguns casos, o tipo de traje a ser usado na ocasião; 
 

 
 

 
 

Vamos escrever um BILHETE  para um colega da nossa sala falando do quanto 
gostamos dele e de como ele é importante para nós.  



 
 

 
 

Atividade II – ADORO MATEMÁTICA 
 

 

Para:  



Professor: Este calendário é para você ter e orientar a atividade abaixo. 
 

 
 

1- Com a ajuda da professora vamos completar o nosso calendário: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Qual o ano que estamos? __________________ 
b) Qual o mês que estamos? __________________ 
c) Quantos dias têm o mês de fevereiro? __________________ 
d) O que significa as letras que aparecem no calendário?_________________________ 
S __________________________           T _______________________________ 
Q__________________________           Q________________________________ 
S__________________________            S________________________________ 
                                       D_______________________________ 
 
 

2- Tirando os dias de final de semana e feriado, quantos dias teremos aula? 
 
 
 
 

3- Se juntarmos os dias do mês de janeiro que tivemos aula com os dias de 
fevereiro que teremos aula, quantas aulas teremos nesses dois meses?  
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Atividade III – Para trabalhar um outro dia e dar continuidade às 
nossas atividades com o calendário. 

 
1- Siga a legenda e marque no calendário:  

 no feriado deste mês                    nos dias em que tem aniversariante na sala 
 
         no último dia do mês         Pinte de amarelo o número que vem antes do 15. 
 

           Pinte de azul o número que vem depois do 23. 
 
           Pinte de verde o número que vem depois do 10.  
 
           Pinte de vermelho o número que vem antes do 26. 
 

2- Os dias da segunda semana de fevereiro estão na ordem crescente, coloque-
os na ordem decrescente: 

_________________________________________________________________ 
 

Atividade IV- Para esta atividade você vai precisar de uma fita 
métrica, uma balança (ou do peso dos alunos, peça com antecedência) e o material 
dourado. 

 
1- Com a fita métrica meça a altura das crianças, peça para que um dos alunos ir 

anote para você, logo em seguida pese cada aluno. Estes dados alimentarão 
nossa próxima atividade. 

2- Em uma folha de sulfite coloque o nome da criança, o peso e a altura formando 
uma tabela e fixe no quadro. 

3- Peça para que cada criança utilize o material dourado para representar o seu 
peso e sua altura. Diga para que somem os dois números primeiro com o 
material dourado e depois copiem no caderno. Agora diminua um número pelo 
outro e descubra a diferença, primeiro com o material dourado e depois copiem 
no caderno. Oriente-os a somar o peso deles com o de outro colega, com mais 
de um colega, agora subtraia a altura com a de outro colega, sempre utilizando 
o material dourado.  

4- Oriente-os a colocar o peso e a altura no quadro valor lugar. 
5- Faça comparações de um peso para outro e de uma altura para outra. 

 
 

� Até a próxima aula...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



� Professor – Motivando: Brincando com as expressões faciais – fixe as 
carinhas no quadro e peça para cada aluno apontar com qual carinha ele se 
identifica, crie situações para que eles apontem para a carinha correspondente. 
Ex. Quando eu ganho um presente eu fico assim. Quando eu caio e me machuco 
eu fico assim. Quando eu levo uma bronca eu fico assim. 

 

 

 
 

                              Momento da leitura: 

Minha chupeta virou estrela 

 

            Eu me chamo Pedro e tenho 7 anos. Eu tenho uma estrela, sabe? Uma 
estrelona, linda, que está lá no céu, brilhando, todos os dias. Quando eu tinha 3 anos, 
para salvar meu dente da frente que ficou mole porque eu caí de boca brincando na 
gangorra da escola, minha dentista me disse que... EU TERIA QUE PARAR DE 
USAR A MINHA QUERIDA CHUPETA VERDE!  

– A chupeta ou o dente! – ela me mandou escolher.  

           Bom, eu nem quis ouvir direito essa proposta tão maluca! A doutora Virgínia e 
a minha mãe tentaram conversar comigo, explicar por que era importante eu não 
perder um dente tão cedo e... nada. Eu só olhava com o olho mais comprido do 
mundo para a chupeta verde, minha companheira do sono mais gostoso do mundo! 
Como dormir sem ela?  



           Na primeira noite em que fiquei sem a minha querida chupeta, só lembro de 
sentir o cheiro da minha mãe, que me carregou no colo enquanto papai dirigia nosso 
carro, passeando em frente ao meu parque preferido pra ver se eu enfim conseguia 
pegar no sono... No dia seguinte fui com minha mãe e meu irmão ao parque e levei 
pão para dar aos patos que moram num lago bem bonito que tem lá. Um pato maior e 
mais cinza que os outros me chamou a atenção. Ele veio várias vezes comer pão na 
minha mão e eu gostei dele. Parecia o patinho feio da história que meu pai sempre 
contava antes de eu dormir.  

          Mamãe chegou perto de nós e disse que aquele era mesmo um pato especial.  
Ele costumava tomar conta das chupetas de alguns meninos. E fazia isso muito bem: 
ele transformava todas em estrelas! Superlegal! Pus o nome naquele pato de Pato 
Pão. Eu não queria perder nem o meu dente nem a minha chupeta... Talvez o Pato 
Pão fosse a solução para o meu problema! Então... resolvi dar a minha chupeta verde 
para ele. Ele pegou minha chupeta verde com o bico e atirou longe, no lago. Eu fiquei 
olhando para ela boiando, boiando... até desaparecer... Na hora de entregar a minha 
chupeta verde, mesmo para um pato tão especial como o Pato Pão, eu segurei bem 
forte a mão da minha mãe e a do meu irmão! Enquanto a minha chupeta verde ia 
embora no lago,  pensei que naquela noite ela não ia estar embaixo do  meu 
travesseiro. Eu teria que ir até a janela se quisesse dar uma espiada nela. 

          Quando a noite apareceu, meu pai chegou do trabalho e se deitou na cama 
comigo, olhando pro céu, procurando a minha estrela-chupeta verde. Eu vi primeiro e 
nós dois batemos palmas pra ela! Aí eu só me lembro de adormecer com aquele 
brilho de estrela no meu olho e a sensação do abraço enorme do meu pai. Todas as 
vezes em que penso na minha chupeta,  olho pro céu, procurando a estrela-chupeta 
verde.  Agora, a saudade, em vez de crescer como eu, fica menor a cada noite. Deve 
ser porque meninos grandes gostam mais de estrelas no céu do que de chupetas, eu 
acho.  

Conto de Januária Alves 

               Bate Papo: Agora é o momento de ver se os alunos realmente entenderam 
o que o texto diz. Pergunte qual era o nome dele, qual era a idade atual do menino, 
qual era idade que ele tinha quando tudo isso aconteceu e pergunte sobre o que ele 
mais gostava. Fale que ao ler esta história pudemos conhecer o menino por suas 
características que formam sua identidade. Tudo o que gostamos forma a nossa 
identidade, apesar de que com o tempo essas preferências podem mudar e isso é 
natural. Por exemplo, Pedro que aos 3 anos gostava de chupeta, agora com 7 não 
gosta mais.  

               Registro do Bate Papo: Continuaremos o nosso livro. Agora vamos 
registrar tudo o que gostamos de fazer, as brincadeiras preferidas, as comidas 
prediletas, as pessoas que amamos e os nossos melhores amigos. Depois da página 
pronta diga aos alunos que você corrigirá de uma por uma como se você fosse a 
editora do livro e como outras pessoas vão ler não se pode deixar erros. Em uma 
outra ocasião faça a revisão coletiva transcrevendo-a num cartaz e desta vez corrija a 
falta de parágrafo, iniciais maiúsculas e concordâncias. 
 
 



 
                  Atividade I: Já que falamos tanto das coisas que gostamos e que 
completam a nossa identidade, que tal agora escrever um cartão para alguém que 
amamos, pode ser um amigo, alguém da família ou a professora. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amar é... 
 

 



PROFESSOR: Não esqueça de trabalhar com os alunos a finalidade desses textos (o 
bilhete, o cartão) afinal uma das dificuldades dos nossos alunos foi a de dizer para 
que servem os textos. 
 

Atividade II – Vamos viajar pelo Corpo humano. 
 

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

Viviana de Assis Viana. 
 

1- Qual foi a maior descoberta que Bernardo fez?  
__________________________________________________________________ 
 
2- Como foi que ele aprendeu melhor? 
__________________________________________________________________ 
 
3- Agora oralmente, todos juntos, vamos explicar a seguinte frase: “A mãe corre, o 

grito foi alto demais. Mas ele fala menos que o olhar dele, descobrindo e 
interrogando”. 

 
4- Siga o comando da professora. Coloque a mão no peito, sinta você respirando, 

agora sinta seu coração batendo, coloque a mão na cabeça, encoste os dedos da 
mão nos dedos do pé. Escreva qual parte do seu corpo você acha mais importante e 
por quê. 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 



     5- Você sabe quais as partes do corpo humano? Então coloque no lugar certo os 
seguintes nomes: tronco, membros e cabeça. 
 

 
a) circule os membros superiores            b) faça um X nos membros inferiores 
 
6- Os sentidos ajudam o ser humano a perceber o que acontece em seu 

ambiente, é por meio dos sentidos que as pessoas conseguem perceber o 
mundo. Observe a imagem a seguir: 

 
 

                  
 

a) Escreva o nome das imagens que você observou: 
________________________________________________________________ 
 
b) Escreva do seu jeito para que serve cada um desses órgãos. 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

� A próxima aula tem mais surpresas...  
 
 
 
 



� Professor – Motivando:  Vamos brincar de inventar história? Fixe a figura 
abaixo no quadro e entregue a seguinte ficha para os alunos que deverão estar 
agrupados. 

 
Título: __________________________________________ 
 
Esta é a família do Tood, na casa dele moram ______ pessoas, ele tem_____ 
irmãos, _______ meninas e ______ meninos. Seu cachorro se chama 
______________, os dois brincam de _____________. 
Na casa de Tood todos são _______________, ________________ e 
__________________. 

   
 
Momento da Leitura:  Leia para os alunos o que Tood pensa sobre a 

família. 
 
 

 
 



 

 

  

 

 

  



  

 
 

 
 

  



 
 

  

 
 

 
                              Bate Papo: Pergunte aos alunos com qual família citada pelo Tood eles 
mais se identificaram. Deixe-os falar brevemente sobre a família deles. Mostre a eles que 
nossa família influencia diretamente na nossa identidade, muito do que somos, do que 
fazemos, de como agimos e pensamos depende da nossa família.  

 
Registro do Bate Papo:  Já estamos na quarta página do nosso livro, e 

agora vamos falar da nossa família, como ela é, quantas pessoas moram na nossa casa, 
quem cuida das crianças, quem trabalha fora, quantos irmãos e assim por diante. Não 
esqueça de valorizar a escrita daqueles alunos com dificuldade, afinal este trabalho tem 
dois objetivos: primeiro o de fazer com que os nossos alunos produzam e o segundo o 
de contarem a sua própria história, uma desvalorização neste momento só atrapalharia a 
auto-estima da criança.  

 



 

 
Atividade I:  Vamos escrever uma linda carta para alguém da nossa 

família? Não esqueçam de que uma carta deve conter: 
• nome da cidade em que está a pessoa que escreve e a data; 
• o nome de quem vai receber a carta, acompanhado de uma expressão 

simpática; 
• o assunto; 
• a despedida; 
• o nome de quem escreveu a carta. 
Leve para a sala folhas coloridas para o papel da carta e copie o modelo oferecido 

na atividade acima e confeccione envelopes. 
   
Atividade II: História e Geografia – boa mistura. Faça com as crianças 

um passeio pelo bairro, peça para que observem como são as ruas, as calçadas, a 
coleta do lixo, o movimento do trânsito e assim por diante, este passeio será uma 
pesquisa de campo para a coleta de dados na atividade a seguir. 

 
1- Leia o poema: 
 

 



Amigos do peito 
Cláudio Thebas 

 
O bairro onde moro é assim, 
Tem gente de tudo que é jeito. 
Pessoas que são muito chatas, 
E um monte de amigos do peito: 
 
O Bruno do prédio da frente, 
O Ricardo do sétimo andar, 
O irmão da Lúcia da esquina, 
O filho do dono do bar. 
 
O nome completo deles 
Eu nunca sei, ou esqueço. 
Amigo não tem sobrenome: 
Amigo tem endereço. 
 
2- Responda oralmente: 
  
a) A criança do poema tem amigos no bairro? Quem são eles? 
b) Você tem amigos no bairro onde você mora? Quem? 
c) Você gosta do bairro onde mora? Por quê? 
 
3- Registre no quadro abaixo tudo aquilo que você e seus colegas observaram no 

bairro da sua escola: 
 
       
                         Características do Bairro 
 
                   As ruas são __________________________________________ 
        
                   As calçadas são ______________________________________ 
 
                   O trânsito de veículo é _______________________________ 
 
     O trânsito de pedestre é _____________________________  
 
     Coleta de lixo é ___________________________________ 
 
     A Iluminação Pública é ____________________________ 
 
     A rede de esgoto é _______________________________ 
 
     A água encanada é ___________________________________ 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Elementos observados 
 

   (      ) O bairro tem farmácia. 
 
                           (      ) O bairro tem padaria. 
 
   (      ) O bairro tem pracinha. 
 
   (      ) O bairro tem açougue. 
 
   (      ) O bairro tem posto de saúde. 
 
   (      ) O bairro tem escola. 
 
   (      ) O bairro tem supermercado. 
 
   (      ) O bairro tem lotérica. 
 
   (      ) O bairro tem associação de moradores. 
 
 
 
 
4- A partir das observações e registros feitos desenhe o mapa do bairro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROFESSOR:  

� Proponha a criação de uma maquete do bairro com seus alunos, peça 
para que levem caixas de sapato e confeccione o açougue, a padaria, a 
pracinha e assim por diante.  

� Para descobrir a história do bairro em que as crianças estudam, 
pesquise em pt.wikipedia.org/wiki/Anápolis . 

� Leve o mapa de Anápolis para a sala e mostre o bairro em que eles 
vivem, este processo é indispensável para que eles entendam que 
estão inseridos no espaço. 

 
� Até a próxima sugestão...  

 
� Professor – Motivação: Mudando apenas o cabelinho veja quantas crianças 

diferentes podemos ter. É hora de recortar e montar!! 
 
 

 
 
 

Momento da Leitura: Vamos fazer a leitura de uma certidão de 
nascimento, documento este que nos identifica. A partir do dia que nascemos nossos 
pais devem procurar um cartório e nos registrar, é através desse documento que 
judicialmente somos identificados, para fazer a certidão de nascimento não se paga nada 
por isso, este documento é gratuito e um direito do cidadão.  

 
 
 
 
 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
REGISTRO CIVIL 

 
JOÃO PEDRO BARROS 

OFICIAL TITULAR DO REGISTRO CIVIL 
____________________________________________________________________ 
Livro A-207                                   Folha 012Q                                       Termo 076812 
 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
 
          CERTIFICO que, do livro, folha e termo citados de ASSENTOS DE 
NASCIMENTO, deste ofício consta que foi lavrado no dia 09 de agosto de 2004, o 
assento de nascimento de Felipe Martins de Oliveira do sexo masculino, nascido no 
dia 09 de agosto de dois mil e quatro às oito horas e quarenta e cinco minutos 
(08:45h), na Maternidade Santa Clara, em Curitiba/PR.---------------------------------------- 
Filho de Roberto Mendes ------------------------------------------------------------------------------- 
e de Carolina Prado Mendes -------------------------------------------------------------------------- 
ele natural de Belo Horizonte/MG, empresário, nascido em 15/03/1975, portador do 
RG n° 26158964; ela natural de São Paulo/SP, do lar , nascida em 18/05/1978, 
portadora do RG n° 59623987 residentes e domiciliad os à Av. Iguaçu, 552, Água 
Verde, Curitiba/PR ---------- 
São avós paternos: Haroldo Mendes ---------------------------------------------------------------- 
                                e Carolina Melo Mendes ----------------------------------------------------- 
e avós maternos: Fernando Castro Prado --------------------------------------------------------- 
                             e Elizabete Prado ----------------------------------------------------------------- 
Foi declarante: o pai ------------------------------------------------------------------------------------- 
Dispensadas as testemunha, pela apresentação da declaração n° 125469 de nascido 
vivo do Ministério da Saúde. -------------------------------------------------------------------------- 
Observação: nada consta. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

O referido é verdade e dou fé 
 

Curitiba, 09 de agosto de 2004. 
                                       ________________________________ 

Patrícia Martins 
Escrevente 

 
 
Bate Papo:  Você já viu a sua certidão de nascimento? Lá tem o nome 

dos pais, dos avós, o dia que você nasceu, a cidade, enfim, todas as informações 
importantes sobre o dia que você nasceu está lá. 

 
Registro do Bate Papo:  Vamos finalizar o nosso livro. Agora é hora de 

fazer uma bonita dedicatória, escolha uma ou várias pessoas para dedicar o seu livro. 
Esta dedicatória pode ser construída por todos e cada um ter a sua página no seu 
livro.  

 
 



 
 
 
 

 
 

E para a última página do livro vamos contar sobre a nossa escola, como ela é, 
o que mais gosta na escola, os amigos, a professora. Ilustrar o texto.  

 
Última página 

 

DEDICATÓRIA 



 
Atividade I: Veja a biografia e o autorretrato de Anita Malfatti. 

 

Autorretrato de Anita Malfatti  

 
 

 



 

Anita Catarina Malfatti  nasceu a 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo e 

ali faleceu em 6 de novembro de 1964. Filha de um italiano e de uma americana, a 

brasileira Anita, destra por nascimento, foi obrigada a usar a mão esquerda em 

decorrência de um deficiência congênita que lhe limitava os movimentos no lado 

direito.Tendo perdido o pai muito cedo, Anita passou ser educada pela mãe, uma 

mulher muito culta e dedicada à pintura, e pelo tio que lhe financiou uma viagem de 

estudos à Alemanha, em setembro de 1910.Em 1914, fez uma viagem aos Estados 

Unidos a fim de freqüentar a Art Students League, sob a orientação de Homer Boss e 

ali pôde usar sua arte sem prender-se a questões estéticas e acadêmicas. 

Em 1916, Anita Malfatti retornou ao Brasil. Em 1917, incentivada por amigos como Di 

Cavalcanti, Anita organizou sua exposição em um espaço na rua Libero Badaró, na 

cidade de São Paulo. A exposição, ao contrário do que se supunha, encontrou 

críticas vorazes, principalmente do escritor pré-modernista Monteiro Lobato que 

escreveu o texto Paranóia ou mistificação, que acabou servindo com uma das 

motivações para a Semana de Arte Moderna, em 1922. 

Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de 

uma obra torcida em má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades 

latentes. Percebe-se, de qualquer daqueles quadrinhos, como a sua autora é. 

Autorretrato , 1922  
pastel sobre papelão, c.i.d.  

36,5 x 25,5 cm  
Coleção de Artes Visuais do Instituto de Estudos Bras ileiros 

 



 
� Mostre para os alunos que eles acabaram de fazer uma biografia sobre eles 

mesmos como esta de Anita Malfatti. Explique que biografia é um texto que 
conta a história de alguém. 

� Como esta é uma aula de artes, teremos que trabalhar com tinta e pincel, 
recorte a cartolina em quatro partes e deixe que os alunos pintem seu 
autorretrato. Faça uma exposição e convide os pais.  

� Selecione os melhores livros e os melhores autorretratos e guarde para a 
exposição que acontecerá em outubro. 

 
ALGUMAS IDEIAS PARA TRABALHAR COM EDUCAÇÃO RELIGIOSA E 

EUCAÇÃO FÍSICA: 
QUEM SOU EU?  

Dividir a equipe em dois grupos. Cada grupo, um de cada vez, escolhe um 
personagem e diz ao outro grupo: "Estou pensando em alguém cujo nome começa 
com _ _ _. O grupo adversário fará perguntas que só poderão ser respondidas com 
"sim" ou "não". Será anotado quantas perguntas foram necessárias até o grupo 
descobrir o personagem. Ganha o grupo que descobrir com menor número de 
perguntas. 
 
RÓTULO  

Material necessário: Etiquetas adesivas e pincel atômico 

Desenvolvimento:  divida a sala em vários grupos (com 5 a 6 integrantes), prenda 
na testa de cada integrante do grupo uma etiqueta com uma das consignas: sábio, 
ignorante, líder, bobo, mentiroso, bondoso, etc. Proponha um tema a ser discutido 
nos grupos, essa discussão, no entanto, será realizada de acordo com a consigna 
que cada pessoa levará na testa. 

Compartilhar:  Muitas vezes rotulamos as pessoas e não damos valor ao que ela 
realmente é. Jesus nos ensinou a olharmos o interior e não o exterior das pessoas. 
 
VIRTUDES E DEFEITOS     
 
Material necessário  – Lápis e papel 

Desenvolvimento  - O professor pedirá a cada participante que forme par com 
alguém (havendo número ímpar, uma dupla se transformará em trio ). Em seguida 
distribuirá uma folha de papel a cada participante que deverá escrever duas coisas 
de que não goste em si mesmo, iniciando com a expressão "Eu sou...". Ao concluir, 
compartilhará com o parceiro. Na mesma folha, deverá escrever 10 coisas que 
aprecie em si mesmo, iniciando com a expressão: "Eu sou...". Na maioria das vezes 
as pessoas sentem dificuldade de reconhecer suas qualidades, por isso o parceiro 
pode ajudar essa pessoa sugerindo várias qualidades e virtudes que acha que o 
outro possui. Ao concluir compartilhará com o parceiro 

Compartilhar – Todos somos dotados de qualidades e defeitos, quando nos 
conhecemos bem podemos trabalhar com as nossas limitações e deixar que o 
Espírito Santo tenha mais liberdade em nossas vidas. Reconhecer as nossas 
qualidades não deve servir para a nossa soberba, mas sim, para louvor a Deus. 



 
• Leia o texto a seguir e trabalhe com os alunos a história do carnaval como 

Identidade Cultural do Brasil. Promova uma brincadeira de carnaval 
resgatando as machinhas de antigamente. 

 
CARNAVAL 

O que é   

              O carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e 
representativas do mundo. Tem sua origem no entrudo português, onde, no 
passado, as pessoas jogavam uma nas outras, água, ovos e farinha. O 
entrudo acontecia num período anterior a quaresma e, portanto, tinha um 
significado ligado à liberdade. Este sentido permanece até os dias de hoje no 
Carnaval.  

 
História do Carnaval  

            O entrudo chegou ao Brasil  por volta do século XVII e foi influenciado 
pelas festas carnavalescas que aconteciam na Europa. Em países como Itália  
e França, o carnaval ocorria em formas de desfiles urbanos, onde os 
carnavalescos usavam máscaras e fantasias. Personagens como a colombina, 
o pierrô e o Rei Momo também foram incorporados ao carnaval brasileiro, 
embora sejam de origem européia. No Brasil, no final do século XIX, começam 
a aparecer os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos "corsos". 
Estes últimos, tornaram-se mais populares no começo dos séculos XX. As 
pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e, em grupos, desfilavam 
pelas ruas das cidades. Está ai a origem dos carros alegóricos, típicos das 
escolas de samba  atuais.No século XX, o carnaval foi crescendo e tornando-
se cada vez mais uma festa popular. Esse crescimento ocorreu com a ajuda 
das marchinhas carnavalescas. As músicas deixavam o carnaval cada vez 
mais animado.A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e 
chamava-se Deixa Falar. Foi criada pelo sambista carioca chamado Ismael 
Silva. Anos mais tarde a Deixa Falar transformou-se na escola de samba 
Estácio de Sá. A partir dai o carnaval de rua começa a ganhar um novo 
formato. Começam a surgir novas escolas de samba no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. Organizadas em Ligas de Escolas de Samba, começam os 
primeiros campeonatos para verificar qual escola de samba era mais bonita e 
animada. 

Algumas ideias de máscaras de carnaval:  

Confeccione com os alunos, não leve pronto. 

          
 



 

Marchinhas de Carnaval  

Chiquita Bacana 

Composição: by Braguinha-Alberto Ribeiro  

Chiquita bacana lá da Martinica 
Se veste com uma casca de banana nanica 

Não usa vestido, não usa calção 
Inverno pra ela é pleno verão 
Existencialista com toda razão 
Só faz o que manda o seu coração. 

A Jardineira 

Composição: by Benedito Lacerda-Humberto Porto  

Ó jardineira porque estás tão triste 
Mas o que foi que te aconteceu 
Foi a camélia que caiu do galho 
Deu dois suspiros e depois morreu 

Vem jardineira vem meu amor 
Não fiques triste que este mundo é todo seu 
Tu és muito mais bonita  
Que a camélia que morreu 

Me Dá Um Dinheiro Ai 

Composição: Ivan Ferreira-Homero Ferreira-Glauco Ferreira  

Ei, você aí!  
Me dá um dinheiro aí! 
Me dá um dinheiro aí! 

Não vai dar?  
Não vai dar não? 
Você vai ver a grande confusão 
Que eu vou fazer bebendo até cair 
Me dá me dá me dá, ô! 
Me dá um dinheiro aí! 
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