
  
Olá, professoras! Vamos começar mais um tema e mais um mês de trabalho nesse ano 

de 2010. Espero que as oficinas pedagógicas tenham contribuído para a melhoria da prática 
pedagógica de vocês e que tenham tirado proveito do que foi realizado. 
 Estamos juntas nessa caminhada pelo sucesso dos nossos alunos e estou à inteira 
disposição se precisarem da minha ajuda. O telefone na secretaria é 3902-1011 e o meu e-mail 
é lorenalidi@hotmail.com, qualquer dúvida entre em contato. 

Abraços! 
Bom trabalho! 

Lorena Lidiane Silveira 
 

TEMA SAÚDE 
 

2° ANO 
 

 Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença.  
 A escola, sozinha, não levará os alunos a adquirirem saúde. Pode e deve, entretanto, 
fornecer elementos que os capacitem para uma vida saudável. Na realidade, todas as 
experiências que tenham reflexo sobre práticas de promoção e recuperação da saúde serão, 
de fato, aprendizagens positivas, até porque não se trata de persuadir ou apenas informar, mas 
de fornecer elementos que capacitem sujeitos para a ação. 
 
Objetivo geral 
 

Conhecer e valorizar os elementos que nos capacitam para obtenção de uma vida 
saudável, desenvolvendo atitudes de respeito para com eles. 

 
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, 

cantigas de roda, quadrinhas, 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. 
• Estabelecer correspondência um a um, dois a dois, três a três entre quantidades de objetos. 
• Representar, contar, ler e registrar os números até 100. 
• Selecionar e agrupar objetos de acordo com as suas características.  
• Resolver situações-problema que envolvam adição e subtração sem reagrupamento e sem 

reserva. 
• Identificar e diferenciar as formas geométricas: triângulo, retângulo, quadrado e círculo. 
• Reconhecer eixo de simetria tendo como referência o próprio corpo. 
• Identificar informações em calendário. 
• Reconhecer a importância que um ambiente limpo e saudável faz bem para a saúde.  
• Relacionar a limpeza do ambiente à preservação da saúde. 
• Conhecer a importância das vacinas na nossa vida. 
• Comparar e descrever diversos tipos de moradia. 



• Entender que as moradias têm história. 
• Reconhecer a importância da habitação como espaço da família. 
• Reconhecer a distribuição espacial da sua casa e seus elementos. 
• Demonstrar através de uma planta, como é sua casa. 
• Respeitar e cuidar da sua saúde e contribuir para uma vida saudável no coletivo. 
• Participar, apreciar e respeitar as brincadeiras que os colegas ensinarem. 
• Conhecer vida e obra de Milton da Costa. 
• Criar tendo como inspiração a obra de Milton da Costa. 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Segunda-feira 
 

Acolhida: Brincadeira – A forca. 
  

Professora faça essa brincadeira utilizando palavras que tenham relação com o tema 
que será estudado no mês. Por exemplo: Saúde, corpo, vacinas, hábitos de higiene, etc.  

Faça a brincadeira usando o quadro e o giz. 
Escolha um tema e pense em uma palavra que não pode ser revelada.  
Coloque no quadro, vários traços, de forma que a quantidade de traços seja o mesmo 

número de letras que possui a palavra pensada.  
Os alunos deverão adivinhar que palavra é essa.  
Do lado dos traços desenhe uma forca.  
Os alunos tentarão adivinhar a palavra e começarão a dizer as letras. Por exemplo: 

"Tem a letra A?", se tiver, deverão ser colocado na ordem exata em que existem na palavra. 
Lembre-se, cada erro corresponde a uma parte, para colocar os dois braços devem existir dois 
erros. A pessoa ganha se acertar a palavra e perde se o corpo for completado na forca. 

 

 
 
Calendário:  Apresentar o calendário do mês de Março. Diga que este é o terceiro mês do ano, 
e que já se passaram janeiro e fevereiro. Falar que este mês vamos trabalhar com o tema 
Saúde e que vamos aprender muitas coisas novas. Marcar de amarelo o dia atual. 
Atividade: Calendário da saúde – em anexo.  
Leitura Compartilhada: Passe o texto abaixo em papel sulfite, entregue para cada aluno uma 
cópia xerocopiada ou mimeografada e faça a leitura apontada do texto com eles. 



 

 
 
Roda de conversa: Conversar com os alunos sobre o texto lido na leitura compartilhada, 
fazendo os seguintes questionamentos: 

• De que assunto está falando o texto? 
• Por que devemos ter cuidado com o nosso corpo? 
• De quais cuidados com o corpo fala o texto? 
• E vocês, estão cuidando bem do corpo? 
• O que estão fazendo para isso? 
Professora, deixe os alunos expressarem suas ideias e diga a eles que durante todo o mês 

irão estudar os cuidados com a saúde, a higiene do nosso corpo, a importância das vacinas, 
etc.  
Registro da roda de conversa: Registre em papel sulfite uma lista de - Cuidados com o 
corpo. Deixe que os alunos falem alguns cuidados e registre no papel na frente deles para que 
reflitam sobre a escrita. Depois peça que copiem a lista no caderno (cópia significativa). 
Atividade: Cuidados com o corpo – em anexo. 
Hora da leitura: Ler para os alunos o livro – Com perigo não se brinca de Sergi Càmara. O 
livro está em anexo no Power Point. Leia o livro, mostre as ilustrações e depois trabalhe com 
eles uma interpretação oral.  
 Esta história é para prevenir acidentes. Ninguém pode nos garantir que as crianças 
nunca vão sofrer acidentes. Mas a prevenção faz com que o risco de sofrer um, diminua 
consideravelmente. Esta história nos oferece a possibilidade de tratar do tema de modo 
descontraído, dando oportunidade às crianças de comentar diversas situações de risco que se 



dão dentro e fora de casa, assim como o comportamento necessário para diminuir as chances 
de ter contratempos. 
 

       Professora, podemos tornar uma história muito mais interessante para as crianças se 
não ficarmos presos ao texto impresso. Por exemplo, podemos colocar o nome delas em 
alguma personagem, fazer caras e expressões que demonstrem que algo está certo ou 
errado, etc. Também podemos criar diferentes vozes, entonações e até emoções para 
enriquecer o conteúdo da história. Com certeza as crianças vão gostar de participar de 
tudo isso.    

   
Para casa: Recortando a letra – em anexo. 

 
Terça-feira 

 
Acolhida : Brincadeira – Saúde ou Doença (Adaptação da brincadeira: Vivo ou Morto) 

Os alunos devem ficar em semicírculo, enquanto você, professora fica na frente olhando 
para todos eles e observando. 

Então você diz aleatoriamente: "Saúde" ou "Doença".  
No caso de saúde os alunos devem manter-se de pé, quando você falar doença os 

participantes devem abaixar-se. 
Os alunos que forem errando, vão saindo até que só sobre um, que será o vencedor!  
 

 
 
 

Calendário: Marcar de vermelho o dia atual, perguntar qual dia foi ontem e qual dia será 
amanhã. Registrar com eles no quadro de pregas as escritas dos dias. Observar como está o 
tempo: nublado, chuvoso, ensolarado, quente, frio, etc. e fazer uma pesquisa sobre como eles 
gostam mais que o dia esteja. 
Leitura Compartilhada: Professora coloque estes textos e estas ilustrações em transparência 
ou leve os alunos para verem no computador para que eles possam acompanhar melhor a 
leitura e ver as figuras. 

HIGIENE 
     O seu corpo é bonito e merece cuidados. Os cuidados com a higiene do corpo ajudam a 
manter a saúde. Além disso, é gostoso sentir-se limpo. 
  É um hábito que todos devemos ter, como tomar banho diariamente, escovar os dentes, 
lavar as mãos antes de qualquer alimentação. Tudo que inclua limpeza. É importante? Sim, 
para a nossa saúde. Se não temos higiene podemos contrair doenças graves causadas por 
ratos, moscas, baratas, bactérias. 
     Nos nossos hábitos de higiene também encontramos importantes fatores que ajudam a ter 
uma boa saúde como: 

• Se alimentar bem todos os dias.  
• Fazer sempre bastante exercícios.  
• Estar com a saúde em dia para nunca pegar doenças graves.  
• Tomar banho regularmente.  



• Lavar bem os alimentos  
• Permitir a circulação de ar e entrada de luz .  
• Evitar acúmulo de lixo.       
Veja alguns hábitos de higiene: 

  

 

 
Roda de conversa: Conversar com os alunos sobre os hábitos de higiene observando a 
opinião deles e fazendo as seguintes perguntas: 

• O que vocês acharam do texto e das figuras? 
• Na opinião de vocês, o que são hábitos de higiene? 
• Vocês praticam algum desses hábitos? Quais? 
• Tem algum hábito que vocês estão se esquecendo? Qual? 
Professora você pode registrar no quadro os hábitos que os alunos estão praticando e os 

que não estão, depois faça comparações com eles e diga da importância de cada um. 
Atividade: Comparando quantidades – em anexo. 
 Professora, antes de partir para a atividade escrita, os alunos deverão brincar com o 
jogo do dominó.   

• Leve para a sala 13 dominós e divida-os em duplas; 



• Vire todas as peças do dominó para baixo; 
• Reparta as peças entre os dois participantes, de modo que ambos recebam o mesmo 

número de peças; 
• Os dois participantes deverão escolher uma das peças e desvirá-las ao mesmo tempo; 
• Quem desvirar a peça com mais bolinhas ficará com as duas; 
• Ganhará o jogo quem conseguir mais pontos contados em todas as peças. 
Agora, as duplas irão jogar 2 partidas. Ao final de cada uma, irão contar quantas peças 

cada jogador ganhou e registrar a quantidade de pontos de cada um em uma tabela como a 
que está abaixo. 

N° da partida Nome dos jogadores Primeira partida S egunda partida 
    
    
Professora leve uma tabela desta para cada dupla já mimeografada ou xerocopiada. 

Atividade: Escrevendo um bilhete – em anexo. 
O bilhete mantém um elo na comunicação escrita. Sendo mais breve, objetivo e com 

linguagem simples, auxilia em todos os momentos e são incansavelmente utilizados pelas 
crianças. 

No processo de aquisição da linguagem escrita, é este o primeiro gênero a fazer parte 
do universo infantil. Basta observar o uso que as crianças fazem do bilhete em sala de aula, 
escrevendo para a “tia” e para os coleguinhas, seja para dizer-lhes coisas boas ou para fazer 
gracinhas; usam ainda esse gênero em casa, enviando pequenos bilhetes aos pais, aos 
familiares ou vizinhos. 

No bilhete contém uma mensagem curta e precisa estar descrito: a data, o destinatário, 
a mensagem, a despedida e o remetente.  

Professora leve para a sala um bilhete para os alunos visualizarem sua estrutura. 
Atividade:  Revisando com a higiene – em anexo. 
Para casa: Marcando os hábitos – em anexo. 
 

Quarta-feira 
 
Acolhida: Brincadeira - Descubra a Palavra. 

Professora siga os seguintes passos: 
• Escolha um aluno para descobrir qual é a palavra enquanto os outros se encarregam de 

escolher a palavra e formular a brincadeira.  
Funciona assim: 
• Se a palavra escolhida entre os participantes for "saúde", essa palavra deve ser 

quebrada em suas três sílabas: 'sa-ú-de'. 
• Escolha três alunos. Cada um fica encarregado de falar uma sílaba. 
• Quando derem um sinal, os três falam suas respectivas sílabas, simultaneamente, 

gerando um som misturado.  
• O aluno deve escutar esse som misturado por três vezes e descobrir qual é a palavra. 
• Ele pode tentar descobrir duas vezes, se conseguir passe para outra palavra, se não 

escolha outro aluno para descobrir. 
• Pense em outras palavras que se relacionam com o tema para fazer a brincadeira por 

pelo menos 5 rodadas.  
Calendário:  Marque de verde o dia atual. Conte quantos sábados e quantos domingos têm no 
mês de março. Explique que esses dias não têm aula.  
Atividade: Observando o calendário – em anexo. 
Leitura compartilhada: Coloque este cartão de vacinação em transparência ou leve um para a 
sala, para que os alunos o visualizem melhor. Leve também a figura do Zé Gotinha para a sala. 

 
Meu cartão de vacinação 

 



 Toda criança tem um Cartão de Vacinação. 
 

 
 

                  
 No seu cartão de vacinação ficam escritos os nomes das vacinas que você já tomou e 
daquelas que ainda precisa tomar. 
 As vacinas podem ser tomadas pela boca ou podem ser tomadas na forma de injeções. 
 Elas ajudam o corpo a se defender de algumas doenças.  
 Quem está com as vacinas em dia não pega essas doenças ou então elas vêm mais 
fracas, sem arriscar a vida da pessoa. 



 
Sem dúvida desde bem pequenas, vocês conhecem essa figura. O Zé Gotinha, muito 

carismático, tem o papel de atrair a criançada para o posto de vacinação. Mesmo as gotinhas 
sendo indolores, muitas crianças não gostam. Se a vacina é aplicada na forma de injeção 
então, muitas vezes elas são horrorosas. 

 
O que são vacinas? 
As vacinas são produtos biológicos que protegem os indivíduos contra certas doenças. 

Podem ser fabricadas a partir de partes dos microrganismos que estimulam o seu organismo a 
se proteger. Quando o indivíduo é vacinado (ou “imunizado”), o seu organismo tem a 
oportunidade de prevenir a doença sem os riscos da própria infecção. O organismo do paciente 
desenvolve defesas chamadas “anticorpos” que destroem os vírus e bactérias.  

O organismo pode guardar na memória como produzir esses anticorpos durante muito 
tempo, muitas vezes a vida toda. Desta forma, se o paciente estiver exposto novamente à 
doença, os anticorpos serão capazes de inibir os microrganismos antes que eles encontrem 
uma formo de causar a doença.  

Professora faça referência à Catapora para evidenciar o processo de produção de 
anticorpos e imunização.  

• Quem já pegou catapora? 
• Quantas vezes se pega catapora? 
• Provavelmente eles já ouviram a mãe dizer, - O Pedrinho já pegou catapora, agora não 

pega mais! 
Isso significa que quando a criança pega catapora, seu organismo produz anticorpos para a 

doença e guarda na memória. Assim, em um novo contato com a doença seu organismo 
reconhece os vírus e imediatamente aciona nossos poderosos anticorpos para destruí-la. 
 

Por que vacinar? 
A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito 

melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la, e é isso que as vacinas fazem. Elas 
protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças 
graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e inclusive levá-las à morte. 
 
Roda de conversa:  Após a leitura das imagens e dos textos pergunte aos alunos. 

• O que vocês se lembram quando veem o Zé Gotinha?  
• Vocês gostam de vacinas? 
• Mas acham que vacinar é importante? Por quê? 
• Vocês já viram seus cartões de vacinação? 
• Vocês se lembram de tomar alguma vacina? 
• Quais doenças podem prevenir tomando vacinas? Vocês sabem o nome de algumas 

delas? 
• Vamos fazer uma lista com essas doenças? 



Professora, faça uma lista das doenças que os alunos forem dizendo no quadro, ou em 
folha de papel sulfite para ficar exposto na sala, para depois fazer a leitura apontada com eles 
e peça para que escrevam a lista no caderno (cópia significativa).  
Atividade: Vacinas – em anexo. 

Professora deixe exposto o cartão de vacinação da leitura compartilhada para a 
realização dessa atividade. 
Produção de texto:  Dicas para uma vida saudável – em anexo.  
 Professora, esta é mais uma produção que vai para a caixa de memória da turma. Não 
se esqueça que é o produto final do tema. A produção será realizada em forma de tabela, peça 
para os alunos escreverem uma dica dentro de cada parte da tabela. 
 Aqui estão alguns exemplos de dicas: 

• Todos os remédios devem ser guardados fora do alcance das crianças. 
• Devemos escolher embalagens com tampa de segurança para os produtos que 

oferecem risco de acidentes. 
• Tomar cuidado com a lixeira dos banheiros. Pode conter muita sujeira. 
• Não deixar crianças sozinhas no banheiro, nas piscinas, nos lagos, etc. 
• O protetor solar é necessário para todos. 
• Cuidado com os lugares que as crianças estão brincando para evitar acidentes. 
• Tomar as vacinas é importante para termos boa saúde. 

Você pode fazer essa produção em duplas, colocando os alfabéticos com os que não 
estão alfabéticos, sendo que, os que estão PSI, PSII, Ssvs, Scvs e SA ditam e o alfabético 
escreve. Pode ser também uma produção coletiva, onde os alunos ditam e a professora 
escreve da maneira que eles ditarem para fazer a revisão no outro dia. 
Atividade: Posto de saúde – em anexo. 
Para casa: Consulta ao cartão de vacinação. 

Observar no cartão de vacinação, as vacinas que a criança já tomou. Pedir que faça 
uma lista de todas as vacinas que já tomaram e fazer uma pesquisa simples sobre duas 
doenças que já preveniram, podendo escolher qualquer uma delas – uma fonte é a cartilha de 
vacinação, com linguagem fácil e acessível. 
 

Quinta-feira 
 

Acolhida: Brincadeira – Telefone sem Fio. 
Essa é uma das brincadeiras mais comuns que existem!  
Para brincar basta-se formar uma roda com os alunos!  
Um escolhe uma frase e fala no ouvido (sem deixar o restante do grupo escutar) do 

colega que está ao seu lado, e esse faz o mesmo com o colega seguinte até que a "frase" dê 
uma volta completa no círculo.  

Ao passar por todos os alunos será divertido ver a modificação que a frase levou, já que 
os participantes não podem repetir a frase. Eles devem repassar aquilo que entendeu mesmo 
que não faça sentido. 

Professora peça que deem dicas de uma vida saudável nas frases que forem passadas 
durante a brincadeira. 
Calendário: Localizar dia atual, mês e ano. Contar quantos dias faltam para terminar o mês. 
Faça as seguintes perguntas: Que dia da semana é hoje? E, ontem, que dia da semana foi? E, 
amanhã, que dia da semana será? Vá registrando no quadro de pregas com alfabeto móvel a 
escrita dos dias, refletindo sobre a 1ª letra, a última letra, quantas letras, quantos sons, etc.  
Leitura compartilhada:  
 Para termos uma boa saúde precisamos viver em uma casa limpa e agradável. Vamos 
ler o texto abaixo e depois ver alguns tipos de casas?   
 

 
 
 



Se você fosse uma casa 
 

Se você fosse uma casa, 
Que tipo de casa gostaria de ser? 

Uma casa bem grande, 
Com lugar pra muita gente? 

Uma casa pequena,  
Lá no alto da serra? 
Uma casa alegre, 

Com bichos e plantas? 
Uma casa bem gostosa, com jardim e quintal? 

Uma casa antiga, com lareira e chaminé? 
Uma casa de pau-a-pique, 

... Uma casa de sapé? 
 Ney Ribeiro Silva 

Jeito de ser 
 Agora observe as casas abaixo: 
 

 
 
 

 



Roda de conversa: Após a leitura do texto e a observação das imagens, pergunte aos alunos:  
• Vocês gostaram do texto? 
• Do que fala o texto? 
• E você se fosse uma casa como gostaria de ser? 
Professora, deixe que expressem suas ideias sobre como gostariam que fossem se 

pudessem ser uma casa. 
• Tem jeito de vocês serem uma casa? Por quê? 
• Vocês seriam iguais a essas que estão nas figuras? 
• Qual delas seriam? 
• A casa de vocês se parece com algumas delas? 
• Como devemos manter a nossa casa: Suja? Limpa? Desorganizada? Organizada? 

Atividade: Se você fosse uma casa? – em anexo. 
Atividade:  Eu sou uma casa – em anexo. 
Atividade: Moradia – em anexo. 
Revisão de texto: Escolha um texto – se tiver sido realizado em duplas – para fazer a revisão 
coletiva, passe o texto no quadro ou em folha sulfite da maneira que estiver escrito e vá 
fazendo a correção com eles, ouvindo suas opiniões. Após terem revisado peça que copiem o 
texto no caderno (cópia significativa). Se tiverem feito o texto coletivo proceda da mesma 
forma, escrevendo o texto como ditaram no quadro ou em folha sulfite e depois revisar fazendo 
as alterações necessárias.  
Hora da leitura: Xeretinha é um ratinho curioso e atrevido, que se mete em todos os cantos da 
casa para explorar tudo aquilo que lhe chama a atenção. Com Xeretinha, vocês viram que 
Lucas aprendeu que deve ser prudente com as coisas que desconhece e que podem ser 
perigosas. Depois de estudarmos todos os dias sobre a nossa saúde, vamos lê-la novamente? 

Ler novamente para os alunos o livro – Com perigo não se brinca de Sergi Câmara. O 
livro está em anexo no Power Point, leia o livro, mostre as ilustrações e depois trabalhe com 
eles uma interpretação oral e observe se mudaram de opinião sobre algum assunto, ou alguma 
atitude. 
Para casa:  Montando uma casa – em anexo. 

 
Sexta-feira 

 
Acolhida: Brincadeira – Maestro. 

Nessa brincadeira todos têm que ficar bem atentos!  
Funciona de uma forma simples:  
Uma pessoa deve ser escolhida para ser o 'detetive', essa deve sair de dentro da sala e 

ficar de costas.  
O restante da sala escolhe outra pessoa, essa será o 'maestro'.  
Escolhido o maestro, todos sentam no chão formam um círculo e chamam o detetive. 
Antes do detetive começar o maestro deve começar a fazer seqüências de gestos, por 

exemplo, ficar batendo palma, por um tempo (30 segundos), depois fica batendo na perna, 
depois muda e fica balançando a cabeça.  

Nessas mudanças, todos devem estar atentos (disfarçadamente) para o maestro, e 
devem fazer tudo exatamente como ele, além de mudarem os gestos no mesmo momento em 
que o maestro muda. O detetive então tem que acertar quem é o maestro. 

Se acertar o maestro passa a ser o novo detetive, se errar três tentativas a partida é  
repetida. 

Professora peça que o maestro faça gestos como: escovar os dentes, pentear os 
cabelos, tomar banho, passar perfume, dormir bem, etc. 
Calendário:  Localizar dia atual, mês e ano. Faça as seguintes perguntas: Quantos dias de aula 
têm esse mês? Em qual dia da semana cairá o último dia do mês? Em que dia caiu o 1° 
domingo do mês? Em qual fase da Lua estamos hoje? 
Atividade:  Escrevendo como eu sou – em anexo. 
 Professora, essa atividade é para os alunos escreverem espontaneamente. 



 Professora entregue para as crianças a atividade do dia anterior – Eu sou uma casa – 
para que possam observar e descrevê-la nessa atividade. 
Leitura compartilhada: Passe as tirinhas na transparência ou leve os alunos para verem no 
computador. 
 

Tirinha 1 

 
Tirinha 2 

 
Tirinha 3 

 
Tirinha 4 

 
Roda de conversa:  



Após a leitura das quatro tirinhas, faça a interpretação oral com os alunos, fazendo as 
seguintes perguntas sobre elas: 

• Vocês observaram as tirinhas da turma da Mônica? 
• O que vocês perceberam? 
• Tem algo em comum nas quatro? O que? 
• Por que o Cebolinha não quis brincar com a Mônica? 
• Por que o Cascão entrou em casa com as mãos e não com os pés? 
• Adiantou o Cascão ter essa atitude? 
• Por que o Cascão dormiu do lado de fora da casa? 
• A campanha que Cebolinha está fazendo resolveu alguma coisa para ele mesmo? 
Professora, depois instigue-os a perceberem que todas as tirinhas estão relacionadas à 

casa de cada um. Que todos eles tem uma moradia e que precisam cuidar delas, porque isso é 
saúde também. 
Atividade: Sem casa – em anexo. 
Atividade: Material dourado 
 Com o uso do material dourado a criança: 

• Desenvolve a independência, a confiança em si mesma, a concentração, a coordenação 
e a ordem;  

• Gera e desenvolve experiências concretas estruturadas para conduzir, gradualmente, as 
abstrações cada vez maiores;  

• Faz, por ela mesma, perceber os possíveis erros que comete ao realizar uma 
determinada ação com o material;  

• Trabalha com os sentidos. 
Antes de iniciar a atividade com trocas mostre o material dourado, diga o nome de cada 

peça, e que agora vamos usar apenas os cubinhos. 
 

 
Onde: 

• 1 cubinho representa 1 unidade; 
• 1 barra = 10 cubinhos = 1 dezena ou 10 unidades; 
• 1 placa = 10 barras ou 100 cubinhos = 1 centena; 

 
Fazendo trocas com o material dourado  
Divida os alunos em grupos de 4. 

Objetivo: compreender as características do sistema decimal.  
• Fazer agrupamentos de 3 em 3; 
• Fazer reagrupamentos;  
• Fazer trocas;  
• Estimular o cálculo mental.  

Para esta atividade, cada grupo deve ter um dado. 
Cada criança do grupo, na sua vez de jogar, lança o dado e retira para si a quantidade 

de cubinhos correspondente ao número que sair no dado.  
Veja bem: o número que sai no dado dá direito a retirar somente cubinhos.  
Toda vez que uma criança juntar 3 cubinhos, ela deve trocar os 3 cubinhos por um 

ponto. E aí ela tem direito de jogar novamente.  
Não se esqueça de marcar os pontos em uma folha. 
O jogo termina quando algum grupo conseguir dez pontos.  



 Professora você pode trocar a base, para 4, 5, 6... até chegar na base dez e as crianças 
trocarem dez cubinhos por uma barrinha.  
Artes: Nesse mês vamos estudar outro artista, o nome dele é Milton Dacosta. Vamos conhecer 
sua biografia e suas obras? 
 Professora, conte a história do artista Milton Dacosta para seus alunos depois leia sua 
biografia (em anexo) para perceberem a diferença da escrita quando lemos, para quando 
contamos a história.  
 Após terem conversado sobre o artista mostre suas obras (em anexo no Powert Point) 
para que os alunos as apreciem. 
 Proponha que eles observem alguma das obras e façam uma reprodução da mesma ou 
que observem e façam a sua da maneira que quiserem. 
 Outra opção é que você use as obras e monte uma história com as crianças. Vá 
mostrando uma a uma e peça que vão contando e você vai escrevendo. Depois peça que 
ilustrem a história tendo como inspiração as obras vistas. 
Recreação dirigida: Escolha alguns alunos e peça que ensinem brincadeiras que gostam para 
os colegas. Aqui estão algumas sugestões que você pode utilizar: 
 

• Boca de forno 
Primeiro uma criança é eleita como "o senhor". 
Esta criança irá dar as ordens na brincadeira. 
As demais crianças terão apenas que cumprir suas ordens.  
A ordem consiste em achar um determinado objeto, caso a criança não consiga 

encontrar e trazer o objeto pedido ela é obrigada a pagar uma prenda que pode ser cantar 
ou dançar uma musica, imitar um bicho ou qualquer outra coisa.  

Senhor: - Boca de Forno  
Crianças: - Forno!  
Senhor: - Faz o que eu mandar?  
Crianças: - Faço  
Senhor: - Se não fizer?  
Crianças: - Toma bolo.  
Então o Senhor manda que as crianças peguem um objeto.  

• De Havana veio um Barco 
Uma criança diz em voz alta: “De Havana veio um barco carregado de...” e acrescenta 

o nome de um produto que pode ser transportado por barco. Exemplo: laranja.  
A criança seguinte deve dizer o nome de outra mercadoria que comece com a mesma 

letra que a primeira, por exemplo: “De Havana veio um barco carregado de lápis”.  
Quando uma criança não conseguir lembrar de algum produto que não foi falado será 

eliminado.  
Depois que alguém for eliminado a criança que ficou por ultimo começa o jogo com 

outra letra.  

• Corrida de Três Pés 
Nessa brincadeira, cada criança deverá amarrar a sua perna direita à perna esquerda 

de outra criança.  
Ambos terão que correr assim até a linha de chegada.  
A dupla que primeiro chegar ganha o jogo. 
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