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MÊS: MAIO - TEMA: TRABALHO 
1.° ANO 

 
RECADO PARA O PROFESSOR(A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

OBS:  
 

 
 
 
 

Objetivo Geral: 
 

Auxiliar as crianças a compreenderem como funciona o mundo do trabalho e 
como todos nós compartilhamos a responsabilidade sobre os problemas em 
nossa sociedade, como também elevar a consciência em relação ao 
trabalho infantil, fornecendo-lhes as ferramentas para usar e disseminar este 
conhecimento em sua comunidade.   

 
Objetivos Específicos: 

• Reconhecer o próprio nome e o dos colegas. 
• Identificar e reconhecer as letras do seu nome no alfabeto. 

Concomitante ao tema trabalho foi desenvolvido o conteúdo Animais e 
introdução à Copa do Mundo na África. Todos os conteúdos da 
apostila enfatizam a função social da escrita, a reflexão sobre o como 
escrever e o incentivo à leitura e à escrita Nesse processo de 
construção do conhecimento as crianças serão instigadas a observar, 
relatar suas vivências e conhecer diferentes contextos, manifestando 
opiniões próprias, buscando informações e confrontando ideias, 
sempre mediados pela atuação do(a) professor(a).  
 
Na apostila há duas proposta de construção de livrinhos com os 
alunos: Livrinho de Adivinhas das Profissões e Livrinho de Adivinhas 
dos Animais. Fica a seu critério desenvolver as duas propostas ou 
apenas uma. Você decide. Os livrinhos estão em arquivos separados. 
 
Mais uma vez a apostila está organizada em sequências didáticas, 
coloquei quantos dias para cada uma, mas será você, professor(a) 
quem decidirá quantos dias serão necessários para a execução de 
cada uma delas, conforme a realidade de sua turma. A apostila é um 
dos recursos que, juntamente com sua criatividade, enriquecerão o 
currículo e servirão para trabalhar os objetivos  do Planejamento 
Anual.  Desejo-lhe um trabalho de sucesso junto aos alunos!  
 
Para contato: meu e-mail é arleneisac@yahoo.com.br e o telefone do 
departamento pedagógico 3902-1011.   
                                                              Arlene Isac Dutra Madureira. 
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• Identificar e nomear as letras do alfabeto em diferentes situações. 
• Acompanhar a leitura de um texto mesmo que não o faça 

convencionalmente. 
• Ler histórias a partir de gravuras. 
• Relacionar a palavra a seu respectivo desenho. 
• Reconhecer nomes de listas temáticas (nomes, profissões, seres vivos e 

elementos não vivos). 
• Produzir oralmente os gêneros textuais lista, cantiga de roda, entrevista e 

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

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

escritos/ quantas letras e quantos sons). 
• Representar, contar, ler, interpretar e registrar quantidades até 30 por 

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

numeral e quantidade. 
• Representar, contar, ler e registrar os números até 30. 
• Experimentar para depois discriminar: sua localização no espaço, formas 

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

• Resolver situações-problema em diversos contextos matemáticos 
envolvendo a adição com resultados até 9.  

• Construir e representar as formas geométricas: círculo, quadrado, 
triângulo e retângulo. 

• Reconhecer a importância das profissões em um contexto social. 
• Descrever as características dos seres vivos e elementos não vivos. 
• Reconhecer e demonstrar através de desenhos a diversidade de animais 

e suas características. 
• Manifestar atitudes de respeito e de valorização às diferentes profissões. 
• Descrever oralmente a sua rua e o endereço de sua casa, mesmo que se 

utilizando de referências. 
• Representar a rua através de desenhos, empregando o uso de símbolos 

e legendas (identificar elementos naturais e culturais, mudanças no 
espaço). 

• Expressar oralmente os conhecimentos sobre Leonardo da Vinci. 
• Criar tendo como inspiração Leonardo da Vinci. 
 

 
PRIMEIRA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Segunda-Feira e Terça-Feira 
 

Acolhida: Em roda utilizar a mímica para cantar a canção “Passa, 
passa gavião”.  Vão-se mudando o nome das profissões e fazendo 
gestos enquanto cantam. Deixe que cada criança fale a profissão 
que gostaria de ter e insira na música para ser cantado e feito a 
mímica referente a mesma. 
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VAMOS 
CANTAR: 

Passa, passa 
gavião 

Todo mundo é 
bom! 

A costureira faz 
assim 

A costureira faz 
assim,  

Assim, assim, 
assim, assim! 

Passa, passa 
gavião 

Todo mundo é 
bom! 

O motorista faz assim 

O motorista faz assim,  

Assim, assim, assim, assim! 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

A professora faz assim 

A professora faz assim,  

Assim, assim, assim, assim! 
(médico/piloto/dentista/bombeiro/ 

pedreiro/padeiro/lixeiro/gari/policial/advogado/ 
cozinheira, doméstica/ faxineira/ dona de 
casa/oftalmologista/engenheiro etc.) 

Roda de Conversa: 
Comentar sobre cada personagem da canção, apresentando o nome da 
profissão, utilizar o termo “profissão” para enriquecimento do vocabulário 
das crianças, perguntar para elas o que entendem por profissão. Fazer um 
levantamento do conhecimento prévio dos alunos quanto às profissões, 
perguntando: O que esse profissional faz? Em que lugar trabalha? O que 
utiliza em seu trabalho? Ressaltar a importância de todas as profissões na 
organização da sociedade. Precisamos das pessoas que plantam alimentos, 
que fazem as roupas, os sapatos e os livros; que cuidam da nossa saúde; 
que limpam a sujeira que produzimos; entre outras coisas. Por isso todo 
trabalho é importante e merece nosso respeito.  Listar os nomes das 
profissões no papel sulfite, deixar que as crianças ditem de acordo com a 
profissão que gostariam de ter. 
 
Registro da Roda de Conversa:  Primeira página do livrinho “Adivinha 
das Profissões”.  Pedir aos alunos que façam um desenho sobre a 
profissão que gostariam de ter e escrevam o nome da mesma (escrita 
espontânea). Em seguida peça que comparem a sua escrita com a escrita 
convencional do nome da profissão escolhida na lista que foi construída e 
está no cartaz. 
  
Leitura Compartilhada: Fazer a leitura apontada no cartaz e as crianças na 
folha que receberam com a letra da música, destacar colorindo o nome das 
profissões que foram citadas na música, fazer uma lista com o  título “As 
Profissões” em ordem alfabética com os nomes das profissões citadas na 
música, as crianças ditam e você escreve no quadro.  Ler o nome de cada 
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profissão no todo, depois pedir que leiam batendo palmas para cada vez 
que abrirem a boca para falar aquele nome (leitura apontada no cartaz). Em 
seguida pedir que as crianças venham em duplas à frente leiam o nome da 
profissão citado por você, circulem-no e leiam no cartaz o primeiro 
pedacinho no nome da profissão.  Em seguida peça que copiem a lista no 
caderno e ilustrem com desenhos ou colagens sobre as profissões. 

VAMOS CANTAR: 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

A costureira faz assim 

A costureira faz assim,  

Assim, assim, assim, assim! 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

O motorista faz assim 

O motorista faz assim,  

Assim, assim, assim, assim! 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

A professora faz assim,  

A professora faz assim 

Assim, assim, assim, assim!  

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

O médico faz assim 

O médico faz assim 

Assim, assim, assim, assim 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

O piloto faz assim 

O piloto faz assim 

Assim, assim, assim, assim 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

O policial faz assim 

O policial faz assim 

Assim, assim, assim, assim 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom! 

O padeiro faz assim 

O padeiro faz assim 

Assim, assim, assim, assim 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom 

O pedreiro faz assim 

O pedreiro faz assim 

Assim, assim, assim, assim 

Passa, passa gavião 

Todo mundo é bom 
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Calendário. Atividade 1: A proposta com o calendário a seguir, permite que 
o foco com o trabalho seja a sequência dos dias da semana além da 
seqüência numérica. Apresentar às crianças o calendário do mês de maio. 
Entregar aos alunos um calendário mimeografado ou fotocopiado em branco 
para que possam acompanhar. Oralmente conduza a atividade: Vamos 
contar quantos dias tem a semana? Qual o nome destes dias? Que dia é 
hoje? Amanhã será? E ontem que dia foi? Quantos domingos terão este 
mês?  Vamos contar quantos dias tem o Mês de maio? Vocês sabiam que 
este mês temos um dia dedicado ao trabalhador?(01/05), 05/05 - Dia 
Nacional da Comunicação, 09/05 - Dia das Mães, 13/05 - Dia da Abolição da 
Escravatura e 25/05 - Dia da Indústria e do Imigrante. Vamos marcá-los no 
calendário. Temos aniversariantes este mês? Vamos marcar no calendário 
para não esquecermos. As crianças vão preenchendo a folha de atividades 
que se encontra em anexo, acompanhadas de sua orientação professor (a). 
 
Atividade 2. Música “Passa, passa gavião”. Ler a música apontando no 
cartaz e as crianças na folha de atividade, em seguida pedir que em duplas 
observem a figura da profissão, falem seu nome, leiam a escrita e tentem 
circular na música o nome completo para depois completar com as letras 
que estão faltando abaixo das figuras, seria bom que você colocasse os 
alunos em duplas. Para encontrar o nome da profissão na música eles terão 
que observar com atenção a escrita das palavras, terão que refletir sobre a 
escrita. Depois terão que organizar o nome das profissões em ordem 
alfabética na tipologia textual lista. Pergunte aos alunos como é a estrutura 
de uma lista, como que você vai organizar os nomes neste tipo de texto. 
Peça que eles utilizando o alfabeto da sala, ditem o nome das profissões em 
ordem alfabética e você escreve no quadro, durante a escrita faça as 
intervenções necessárias para que as crianças pensem sobre o como 
escrever. 
 
Atividade 3. Análise lingüística da palavra PILOTO.  Escreva a palavra 
PILOTO bem grande no quadro negro, peça que as crianças escrevam a 
palavra com o alfabeto móvel na carteira, depois peçam que contem 
quantas letras tem esta palavra, que leiam o nome batendo palmas para ver 
quantas vezes abriram a boca para dizê-lo. Pedir que leiam cada pedacinho 
desta palavra (escrever com cores diferentes no quadro cada pedacinho da 
palavra e fazer a leitura apontada com as crianças). Agora as crianças farão 
a análise da mudança do som, conforme a mudança das letras pedidas na 
atividade, onde a escrita ficará assim: PULOTO, POLOTO, PALOTO. 
Escrever a palavra destacando com cor diferente a letra que foi trocada na 
palavra, comparar com a escrita inicial PILOTO, perguntar qual letra foi 
alterada, e se o som inicial foi modificado, pedir que falem as mudanças 
ocorridas. Em seguida peça para as crianças observarem o som inicial dos 
nomes das profissões retratadas nas figuras, escreva grande no quadro e 
faça a leitura apontada de todas elas com as crianças, intervindo com 
perguntas que levem à reflexão do som inicial das palavras lidas. 
 
Atividade 4.   
1.º Escreva no quadro as palavras: PILOTO - PEDREIRO – PADEIRO ; 
pergunte qual o nome da primeira letra dessas palavras, como ficou o som 
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do P em cada uma delas. Depois peça que recortem palavras que 
contenham a letra Pp de revistas ou jornais e colem no espaço da folha. 
Depois de coladas as palavras peça para colorirem o pedacinho das 
palavras que tem a letra Pp e observem o som do Pp nas diferentes 
palavras coladas. 
2.º Agora as crianças deverão circular as palavras que começam com a letra 
P,  depois de circuladas você pode pedir que as crianças escrevam as 
palavras com o alfabeto móvel, você circulará pela sala observando a escrita 
espontânea das crianças. Depois você pode fazer uma revisão coletiva dos 
nomes das figuras com as crianças. 
 
Atividade 5. Oba Continhas! Nesta atividade as crianças estarão 
trabalhando com situação problema envolvendo a adição até 9. A primeira 
situação temos dois padeiros de um lado, depois chegaram mais cinco 
padeiros. Quantos padeiros nós temos? A situação está no concreto 
(desenhos) para que seja possível ás crianças pensarem e registrarem 
matemáticamente as sentenças (2+ 3= 5). Na segunda situação as crianças 
analisarão o concreto para registrar ao lado a soma de 5 pilotos com mais 4 
pilotos que chegaram, quanto ficou? Deixe que eles te falem o que o 
desenho está mostrando, você já fez a anterior com eles. Se quiser forneça 
o material dourado para eles manusearem as quantidades das continhas. 
 
Hora da Leitura:  Biografia de Leonardo da Vinci. Em anexo . Com 
entusiasmo dizer às crianças que hoje eles conhecerão a vida de um gênio 
que mesmo a anos, anos e anos atrás, já pensava na construção de 
submarinos, helicópteros, asa delta e além disso foi um grande artista 
plástico. Quem de vocês já ouviu falar do quadro da Monalisa? Olhem 
quantas profissões ele tinha: pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro; 
viram como realmente ele era um gênio? E aí vocês querem saber onde e 
quando viveu Leonardo da Vinci? Querem conhecer seus sonhos? A 
Monalisa? Então atenção para a leitura..... Ao final da leitura perguntar às 
crianças se o que você disse é realmente a verdade sobre Leonardo da 
Vinci, o que acharam da vida deste homem, o que acharam mais 
interessante entre tudo o que foi lido sobre ele. Esta etapa após a leitura é 
muito importante de ser realizada com as crianças. 
 
Para casa:  Entrevista com algum adulto da casa, explicar às crianças o que 
é uma entrevista, ler para eles o que está escrito, explicar o entrevistado vai 
preencher os dados e que depois da entrevista eles terão que fazer um 
desenho que retrate o que se faz naquela profissão do entrevistado. Fazer a 
entrevista na frente das crianças com algum funcionário da escola para 
aprenderem como é o procedimento de se fazer uma entrevista. 
 

SEGUNDA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Quarta-Feira e Quinta-Feira 

 

Acolhida:  Sentados em roda, motivar os alunos para a brincadeira. A 
professora diz: "Estou pensando em alguém que faz pão". Os alunos tentam 
adivinhar e dizer o nome da profissão. Quando alguém acertar, a professora 
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deve escrever na lousa/quadro o nome da profissão ou em uma ficha em 
letra de imprensa maiúscula. O jogo continua, com o aluno seguinte, na 
roda.  Sugestões: Apaga o fogo; vende jornal; trabalha na feira; pinta casas; 
conserta sapatos; cuida dos doentes; faz comida; ensina crianças etc. 

Roda de Conversa:  

1.º Receber o “Para Casa”: No círculo pedir que cada criança apresente sua 
entrevista, fale o nome da profissão, mostre seu desenho, conte o que esse 
profissional faz, em que lugar trabalha, o que utiliza em seu trabalho e cole 
no Mural “Profissões” a sua entrevista.  

2.° Depois que todos apresentarem pergunte como foi fazer a entrevista, 
valorize todas as profissões, mostrar que uns dependem dos outros. 
Explicar como cada uma das profissões contribui para a vida em sociedade. 
Trabalhar o sentido de utilidade das profissões e satisfação pessoal no 
trabalho, como valor. Perguntar em que dia comemoramos o dia do trabalho 
ou do trabalhador, se sabem o “porquê” de ser no dia 1.º de maio. Em 
seguida ler o texto informativo abaixo: 

TEXTO INFORMATIVO 

O Dia do Trabalho é comemorado em quase todo o mundo. 
No dia 1º de maio, os trabalhadores e seus representantes se 
reúnem para comemorar a data escolhida para lembrar a prisão, 
morte e violência com que a polícia atacou centenas de 
trabalhadores na cidade de Chicago, Estados Unidos em 1º de 
maio de 1886. 

O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889, por um Congresso 
Socialista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à 
greve geral, que aconteceu em 1º de maio de 1886, em Chicago, o 
principal centro industrial dos Estados Unidos naquela época.  

Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as 
condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigir a 
redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Naquele dia, 
manifestações, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade. 
Mas a repressão ao movimento foi dura: houve prisões, feridos e até 
mesmo mortos nos confrontos entre os operários e a polícia. 

    Em memória dos mártires de Chicago, das reivindicações 
operárias que nesta cidade se desenvolveram em 1886 e por tudo o que 
esse dia significou na luta dos trabalhadores pelos seus direitos, servindo 
de exemplo para o mundo todo, o dia 1º de maio foi instituído como o Dia 
Mundial do Trabalho.  

Fonte: IBGE / Ministério do Trabalho  
http://www.culturabrasil.pro.br/diadotrabalho.htm 
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Registro da Roda de Conversa: Segunda Página do Liv rinho . Entregar 1 
folha com duas adivinhas das profissões. 
Para os pré-silábicos e silábicos forneça um banco de palavras com os 
nomes de todos os animais das adivinhas juntos e misturados para que 
usando suas estratégias, pensando no som, primeira e última letra 
encontrem a resposta (eles tem que saber a resposta da adivinha para 
depois pensarem na sua escrita, através da observação dos nomes do 
banco de palavras).Para os silábico-alfabéticos e alfabéticos não forneça o 
banco de palavras o desafio tem que ser maior, deixe-os escrever e ao final 
faça uma correção coletiva com os alunos. 

 

Leitura Compartilhada: 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer a leitura apontada da poesia no cartaz. Perguntar que tipo de texto 
acham que é este e por que, onde acham que fica o título do texto, ler o 
título e perguntar o que significa esta palavra, qual o nome da primeira letra 
do título, contar quantas letras e quantos pedacinhos tem o título.  Quantos 
versos têm esta poesia? E quantas estrofes? Ler novamente a poesia você 
apontando no cartaz e as crianças na folha que tem em mãos. Pedir que 
venha uma criança a frente e faça a leitura apontada, peça que encontre a 
palavra PADEIRO no texto, chame outra e peça que faça a leitura apontada 
e encontre a palavra BOMBEIRO, chame outra criança e peça que faça a 
leitura apontada e encontre a palavra SAPATEIRO, chame outra e peça que 
encontre com a leitura apontada a palavra COSTUREIRA. 

 

Atividade 2. Texto Profissões:  

1.° Fazer a leitura apontada do texto com as crianças, pedir que elas 
observem as figuras e falem o nome de cada uma das profissões. Depois 
peça que em duplas leiam o texto e circulem os nomes destas profissões 
para depois copiá-los no espaço abaixo de cada figura. Circule pela sala 
observando as estratégias utilizadas para descobrir o nome das profissões 
no texto e se estão ligando corretamente o nome à profissão. Eles poderão 
encontrar os nomes através das estratégias de leitura durante a leitura 
apontada da poesia, estimule este procedimento junto aos alunos. 

2.° Análise lingüística dos nomes das profissões: quantas letras, quantos 
sons, letra inicial, letra final e qual a maior palavra. 
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3.° Ler os nomes do quadro com as crianças e perguntar se estes estão em 
ordem alfabética ou não, não esqueça de perguntar o “porquê”. Depois terão 
que assinalar no quadrado sim ou não. 

 

Atividade 3.  

1.° Através desta atividade as crianças irão refletir sobre os diversos sons da 
letra M nas palavras. Quanto à ordem alfabética, questionar quanto às 
palavras MECÂNICO E MÉDICO (qual vem primeiro, por quê?), Assim elas 
terão que começar a pensar nas letras intermediárias e não só na primeira 
letra quando organizarem uma lista em ordem alfabética. 

2.° Entregar às crianças revistas e jornais para que recortem palavras com a 
letra M e colem no espaço da atividade. Depois deverão colorir em cada 
palavra o pedacinho em que se encontra a letra M, observando depois com 
a leitura os diferentes sons desta letra, conforme sua posição nas palavras. 

3.° Circular as figuras cujos nomes iniciam com a letra M, você pode pedir 
que as crianças em duplas escrevam com o alfabeto móvel estes nomes, 
enquanto isso, você circula pela sala observando as escritas e fazendo as 
intervenções necessárias para que pensem sobre a escrita e avancem em 
sua hipótese de escrita. 

 

Atividade 4. Adedonha:  

1.° Brincando de adedonha as crianças irão refletir sobre a escrita das 
palavras. Elas terão que escrever o nome de uma pessoa e de uma 
profissão com cada uma das iniciais do quadro, é a hora de retomar a lista 
nominal da sala. Realize a atividade letra por letra, circule pela sala 
observando os nomes que estão escrevendo e fazendo as intervenções 
necessárias. 

2.° As crianças primeiro tem que saber o nome da profissão representada na 
figura (MÉDICO),  depois de saber o nome oralmente terão que identificar as 
letras que formam este nome, pintá-las  e copiar a palavra no espaço 
abaixo. Em seguida deverão observar as letras que sobraram sem pintar e 
formar o nome de uma profissão, você pode dar dicas ou fazer mímicas para 
que as crianças descubram o nome oralmente e depois organize as letrinhas 
para a formação do nome da profissão e desenhem algo representando esta 
profissão. 

 

Atividade 5. Qual é o número? Nesta atividade as crianças têm o desafio 
de descobrir o número, você pode orientar que utilizem o quadro numérico 
para descobrirem o número de cada um dos desafios. Em seguida 
aproveitando do quadro numérico você vai fazer um ditado com as crianças. 
Sugestões: Apenas ditar o numeral para que o encontrem na tabela e 
pintem, desenhar a quantidade no quadro e deixar que eles marquem o 
numeral na tabela, escrever por extenso o numeral e deixar que marquem o 
número na tabela. Ao final as crianças terão que copiar os números que 
foram pintados no quadro organizando-os em ordem decrescente. 
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Hora da Leitura:  Leitura em voz alta pelo professor da história em 
quadrinhos da Turma da Mônica sobre o dia do trabalho no slide em anexo. 
Dizer que hoje você vai contar uma história em quadrinhos da turma da 
Mônica sobre o trabalho, perguntar se conhecem a turma da Mônica, se não 
disserem apresente os personagens. E o autor Maurício de Souza vocês 
conhecem? Apresentar o Maurício de Souza, ele será o narrador e fará 
parte da história. Apresentar a capa da história, pedir que a interpretem: 
Este balão é de fala, o que cada um da turma está falando? Observem os 
desenhos dentro do balão de fala. Na página seguinte está o título da 
história, peça que interpretem a escrita da palavra, cada uma apresenta o 
instrumento de alguma profissão: estetoscópio (médico), mangueira 
(bombeiro), tijolos (pedreiro), régua (engenheiro arquiteto), bola (jogador de 
futebol), identifique no slide o nome do autor. Depois explique que este é o 
balão                 que indica que o personagem está falando, este outro 

                                    

que o   personagem está só pensando e quando é só o balão                    é 
o   narrador quem fala. Pergunte quando chegar nesta parte o que significa 
o PLIM e os objetos que ficaram com linhas tracejadas (estas perguntas 
servem para ensinar os alunos a observarem interpretarem as histórias em 
quadrinhos). Durante a leitura provoque a participação dos alunos. Ao final 
pergunte se gostaram da história, que parte acharam mais interessante, 
sobre o que mesmo a história contou? 

Para Casa: Escolha entre as atividades trabalhadas em sala a que achar 
mais conveniente para as crianças realizarem de forma autônoma em casa, 
explicar para as crianças a atividade, dizer que já sabem realizá-la e não 
precisam de ajuda, estimular a responsabilidade e a independência da 
criança. 

 

TERCEIRA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Sexta-Feira e Segunda-Feira 

 

Acolhida: Brincadeira Batata Quente: Em uma caixa ou um saco por 
figuras das diversas profissões, colocar uma música e as crianças em 
círculo vão passando a caixa. A professora vira de costas e tira a música, 
quem estiver com a caixa tira uma figura, fala o nome da profissão e 
caminha até a mesa para pegar a ficha com o nome da mesma, neste 
momento você fará as intervenções necessárias (peça à criança que fale o 
nome da profissão, pergunte qual o primeiro som? E o último? Em qual ficha 
você acha que está escrito o nome dessa profissão? Por quê?). Segue a 
brincadeira até quando você achar conveniente. 
 
Roda de Conversa: Em círculo continuar a conversa sobre o trabalho desta 
vez vamos apresentar às crianças o documento chamado carteira de 
trabalho e conversar sobre o trabalho infantil. 
1.°  Mostrar às crianças a gravura da carteira de trabalho, dizer que se trata 
de um documento onde são registradas informações sobre as atividades 
profissionais das pessoas. 
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2.° Apresentar a segunda gravura para as crianças fazerem a interpretação 
deste texto não verbal, pergunte: O que esta gravura está mostrando? 
Quem está com asas? E as mãos o que querem?  A carteira de trabalho é 
um direito de todo trabalhador? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.° Discutir a questão do trabalho infantil com seus alunos.  
� Pergunte aos alunos se eles conhecem alguma criança que trabalha. Se 
ela estuda também ou só trabalha.  
� Questione-os a respeito do que acham ser o correto: trabalhar ou 
estudar? 
Com a conversa iremos desenvolver não só a crítica sobre o trabalho 
infantil, mas, ao mesmo tempo levá-los a compreende r a importância 
da realização de tarefas diárias: estudar, guardar os brinquedos e 
ajudar em algumas tarefas domésticas, como parte da s atribuições 
educativas do mundo infantil. 
4.° Apresentar as ilustrações abaixo e depois ler o texto informativo sobre o 
trabalho infantil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO INFORMATIVO: Trabalho Infantil 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente proíbem o trabalho infantil no Brasil. Mas, 
mesmo assim, no País existem 2,9 milhões de crianças 
trabalhando.  
Existem no mundo em torno de 250 milhões de crianças entre 5 e 
14 anos que trabalham, segundo dados da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).  
No Brasil, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) proíbem o trabalho infantil. Mas, infelizmente, 
existem 2,9 milhões de crianças de 5 a 14 anos de idade 
empregados em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, mercado 
informal e atividades domésticas. As meninas representam um 
terço deste número. E mais de 50% desses menores não recebem 
nenhum tipo de remuneração. 
Informações produzidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios 1999 (PNAD) revelam que a mão-de-obra infantil está 
mais concentrada em pequenos empreendimentos familiares, 
especialmente no setor agrícola. Em 1999, a atividade agrícola 
detinha 80,4% das crianças ocupadas de 5 a 9 anos de idade e 
63,2% das ocupadas de 10 a 14 anos de idade. 
De 1995 para 1999, de acordo com a pesquisa, a proporção de 
crianças ocupadas no contingente de 5 a 14 anos de idade passou 
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de 14,5% para 11,8% entre os meninos e de 7,8% para 6,0% 
entre as meninas.  
De acordo com o IBGE, em 2007, 4 milhões e 800 mil meninos e meninas 
brasileiros de 5 a 17 anos trabalham para ajudar a complementar a renda 
familiar, e destes, 1,2 milhão tem menos de 13 anos. 
Fonte: PNAD / Ministério do Trabalho 
 
Com que idade é permitido começar a trabalhar de ac ordo com a lei?  
Até os 14 anos, não pode trabalhar em hipótese alguma. A partir dos 14 
anos pode ser aprendiz, de acordo com a Lei 10.097. De 16 a 18 anos pode 
trabalhar, sendo registrado em carteira profissional, porém não pode exercer 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres.  

Registro da Roda de Conversa: Terceira folha do liv ro. Entregar mais 
uma folha com duas adivinhas para as crianças.  Mesmo encaminhamento 
da segunda folha do livro. 

Calendário: Atividade 1: Levar um calendário do mês de maio  à frente, 
fazer a leitura apontada do mesmo para se trabalhar a seqüência numérica 
com as crianças. Marcar no calendário o dia de hoje, identificar no mesmo o 
dia da semana que é hoje e escrever na folha de atividade. Colorir de azul 
os dias que já se passaram, contar quantos são e registrar o numeral na 
atividade. Colorir de amarelo os dias que faltam para acabar o mês, contar e 
registrar o numeral na atividade. 

Leitura Compartilhada: Em cartaz apresentar o texto “Vocação” para as 
crianças. Perguntar se sabem o que é vocação, anotar o que disserem no 
quadro, diga que ao final da leitura retornará à pergunta para ver se eles tem 
outra opinião sobre o que seja vocação. Fazer a leitura apontada do texto. 
Pedir que digam que tipo de texto é este (lista? Bilhete?informativo? 
Poesia?), não esqueça de perguntar o ” porquê”. Depois de descobrirem que 
se trata de uma poesia, contar os versos, identificar as rimas e quantas 
estrofes, o título e o nome do autor.  Ler o último verso e pedir que algumas 
crianças completem com a profissão que querem ter. 
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Atividade 2. Texto “Vocação”. Fazer a leitura apontada do texto com as 
crianças. Depois chamar uma criança e pedir que identifique no cartaz o 
título e faça a leitura apontada do mesmo. Em seguida pergunte para outra 
criança onde está o nome do autor do texto. Agora como se trata de um 
poema, nós vamos contar quantos versos tem este poema (Qual é o 
primeiro verso? Então colocaremos o número 1 no primeiro quadradinho, 
seguir com a seqüência numérica nos versos e ao final perguntar: então 
qual é o total de versos deste poema?). Chamar as crianças em duplas pra 
encontrarem através da leitura apontada e da reflexão sobre a primeira letra, 
qual o primeiro som, as palavras: BAILARINA, PROFESSORA E DONA DE 
CASA. Agora elas deverão completar o poema com a escrita espontânea do 
nome da profissão que gostariam de ter. 
 
 
Atividade 3. Cruzadinha das Profissões: Antes de aplicar esta atividade 
você deve informar que se trata de uma cruzadinha com o nome das 
profissões dos desenhos, ensinar o procedimento de se preencher uma 
cruzadinha ( mostrar que cada quadradinho corresponde a uma letra da 
palavra, então eles terão que contar os quadradinhos para descobrir 
quantas letras tem o nome da profissão; assim cada letra deve ficar em um 
quadradinho). Fazer uma cruzadinha no quadro de forma coletiva antes de 
pedir que façam de forma autônoma. Para os pré-silábicos e silábicos 
fornecer o banco de palavras e informar que depois de contar quantas letras 
tem o nome da profissão eles deverão encontrá-lo no banco de palavras, de 
acordo com o número de letras ( nesta atividade os agrupamentos 
produtivos são recomendáveis e o professor deve circular pela sala 
observando as estratégias dos alunos e fazendo intervenções, como ( 
pergunte o nome de uma das profissões, peça que procure no banco de 
palavras e mostre a que acha ser e diga o porquê, se não acertar faça 
perguntas como, qual o primeiro som deste nome? E o último? Veja  no 
banco de palavras qual seria ....). Informar aos silábico-alfabéticos e 
alfabéticos que nenhum quadradinho pode ficar faltando letras. 
 
Atividade 4.  Adivinha das Profissões - O que é O que é . Explicar para a 
criança que nesta atividade há pequenos textos de adivinhas (o que é, o que 
é) e que a finalidade destes textos é a diversão. Você fará a leitura e as 
crianças após terem adivinhado o nome, utilizando das estratégias de leitura 
terão que encontrá-lo nas opções oferecidas e circular. Enquanto procuram 
a resposta circule pela sala, observando a opção marcada, pergunte porque 
acham que é aquele nome, peça que falem o nome e pensem no som, etc. 
Este é o procedimento com cada uma das adivinhas. Se em sua sala algum 
aluno já estiver alfabético ou silábico alfabético não forneça as adivinhas 
com as opções de resposta, deixe em branco para que eles escrevam o 
nome (estas crianças já precisam de desafios maiores – pensar na escrita 
das palavras). A etapa seguinte é a de desenhar algo que represente esta 
profissão. 
 
Atividade 5. Prestando Atenção:  
1.° Leia para as crianças a situação problema e deixe que pensem no 
concreto através de desenhos, circule pela sala e observe as estratégias 



 15

utilizadas para descobrir a resposta. Depois de pensar no concreto eles 
terão que registrar o algarismo que representa a resposta. 
 
2.° Agora as crianças tem um desafio de seqüência lógica para resolver. 
Leia a questão peça que observem a seqüência com as formas geométricas 
abaixo e descubram a resposta. 
 
3.° Trata-se de uma situação de adição com o uso do material dourado e de 
registro matemático com os numerais. 
Observação: As crianças precisam do apoio do concreto nas atividades de 
raciocínio lógico-matemático, assim estas atividades partiram do uso do 
concreto através de desenhos ou do material dourado com a intenção de 
promover a compreensão matemática. 
 
Artes: Releitura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci , com a técnica de 
recorte e colagem. No anexo: “Biografia de Leonardo da Vinci” há a cópia 
da Mona Lisa que servirá de base para o trabalho de colagem a ser feito 
pelos alunos, bem como algumas releituras feitas com colagens para servir 
de exemplo aos alunos, assim, estes perceberão que é possível realizar a 
atividade. Agora eles serão os grandes artistas! Diga aos alunos que farão 
uma exposição de suas obras de arte. 
 
Recreação (6.ª feira): Montar os jogos e depois bri ncar.  
1.º Jogo da Trilha. No arquivo atividades da rotina . Para ser possível 
jogar a cada dois em uma trilha, é só cada um ter um círculo de cada cor ou 
tampinhas diferentes para andar pela trilha, seguindo as regras da 
brincadeira. Quem chegar primeiro ao final da trilha é o vencedor. 
 
2.° Jogo da Memória das Profissões: Recortar e jogar em dupla, na sua 
vez vire duas cartas, se formar o par pegue para você e jogue mais uma 
vez, se não desvire as cartas e passe a vez para o colega. Ganha quem 
ficar com mais pares de cartas nas mãos. 
 
3.° Qual é o Nome da Profissão? Utilizando as figuras do jogo da memória 
brincar de juntar a figura ao nome da profissão. Separar uma gravura de 
cada profissão e embaralhar com os nomes colocando estas cartas viradas. 
Cada criança vira uma figura e um nome se coincidir a figura com o nome 
ela pega o seu par de cartas, se não desvira e passa a vez para o colega. 
Fazer agrupamentos adequados para a realização da brincadeira. Circule 
pela sala fazendo as intervenções para que a criança saiba se o nome se 
refere à figura ou não, incentive-os a falar o nome e pensar no som da 
palavra, letra inicial e final.  
4..° Jogo da Figura x Alfabeto Móvel . Pedir que escolham a profissão 
preferida entre as das figuras, depois terão que montar o nome da profissão 
escolhida com o alfabeto móvel. Circular pela sala fazendo as intervenções 
necessárias. Em duplas este trabalho sertã mais produtivo para a 
aprendizagem das crianças e para facilitar suas intervenções junto às 
mesmas. 
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Para Casa (2.ª feira): Pesquisa: Recortar gravuras de animais e trazer para 
a aula ( se possível envie revistas ou livros velhos junto com a tarefa para  
ser possível sua realização). 
 
Hora da Leitura (2.ª feira).  Leitura do livro “Dona Baratinha”, de Ana Maria 
Machado. Apresente a capa do livro, deixe que a descrevam, pergunte 
sobre o que acham que vai ser a história. Mostre o título, faça a leitura 
apontada do mesmo, mostre onde está o nome do autor e leia. Ao final da 
leitura pergunte se gostaram da história, qual parte acharam mais legal, faça 
alguns questionamentos sobre a história, como: Por que a Dona Baratinha 
achou que podia se casar? O que ela falava ou cantava para os 
pretendentes que chegavam até sua janela? Com quem ela aceitou se 
casar? Por quê? Vocês se lembram como ela foi para a igreja? Se não 
lembrarem leia esta parte da história para eles. Vocês gostaram do final da 
história? Vamos mudar o final da história? Qual seria a mudança que você 
faria nesta história? Sugestão de Produção de Texto Coletiva: combinar de 
cada um dar sua a opinião seguindo uma seqüência e respeitando o outro - 
você professora vai anotar a todas em um caderno, ao final leia as 
sugestões e eleja a que vai prevalecer. Escreva no quadro negro a proposta 
contando agora com a participação de todos. Se você professora achar 
interessante e produtivo aplicar esta sugestão lembre-se que não tem como 
ser realizada em um único dia você vai decidir como e quando fazer. 

 
 

QUARTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Terça-Feira e Quarta-Feira 

 
Acolhida: Acomodar as crianças em círculo e fazer a leitura do livro “Dona 
Baratinha” de forma interativa com as crianças, entregar figuras dos bichos 
da história para as crianças, você professora será a narradora da história. 
Dividir a turma entre os bichos (10): 2 alunos (boi), 2 alunos (cavalo), 2 
alunos (cachorro), 2 alunos (bode), 2 alunos (carneiro), 2 alunos (gato), 2 
alunos (galo), 2 alunos (papagaio), 2 alunos (rato) e  7 alunos (D. Baratinha). 
Explique para as crianças que quando for a vez da Dona Baratinha, as 
crianças que estão com a figura da Dona Baratinha irão cantar (quem quer 
casar....) e as crianças que tiverem com a figura do bicho que for citado vai 
responder. Faça uma ou duas vezes para eles entenderem. Depois pra 
valer, todos têm que prestar atenção para não perder a sua vez. Ao final 
você pode propor à turma que treinem dramatizar a história para 
apresentarem para as outras turmas, eles vão adorar e ficará ótimo. 
 
Roda de Conversa: Dizer às crianças que durante esta semana elas irão 
conhecer muitas curiosidades sobre a vida dos animais (onde eles vivem, o 
que eles comem, como se locomovem e muito mais). Receber as gravuras 
dos animais que ficou como atividade de casa (professora leve algumas 
recortadas para distribuir, caso alguma crianças não tenha encontrado as 
figuras). Pedir que cada um apresente suas figuras e fale o nome dos 
animais, se não souberem deixe que a turma ou você informe. Em seguida 
para iniciar o conteúdo “animais domésticos e selvagens” far-se-á uma 
conversa informal com os alunos. Serão propostos alguns questionamentos: 
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- Vocês têm alguns animais em casa? 

- Qualquer animal pode ser criado em casa? Olhem para as figuras que 
vocês trouxeram, todos estes animais podem ser criados em casa?  Por 
quê?  

- Como chamamos os animais que podem ser criados em casa? 

- Que cuidados precisamos ter com os animais que criamos em casa? 

- E os que não podem ser criados em casa, como são chamados? 

Para finalizar faça com os alunos um painel com as gravuras que trouxeram 
classificando os animais em Domésticos e Selvagens (Cada alunos vai 
pregar as suas figuras no painel onde achar correto,  com esta atividade 
você observará se entenderam a diferença entre animais domésticos e 
selvagens). 
 
Registro da Roda de Conversa – 1.ª folha do livrinh o sobre os animais:  
Lista dos Animais Domésticos e dos Animais Selvagens. Em seguida far-se-
á coletivamente uma lista com os nomes dos animais dos painéis, 
explorando as relações existentes entre grafemas e fonemas. Solicitar-se-á 
aos alunos que após a leitura/pseudoleitura dos nomes dos animais, o 
registro no caderno ou em folha especial para formação de um livrinho sobre 
os animais. 
 
Leitura Compartilhada. Leitura da lista construída na roda de conversa. 
Leitura apontada da lista, identificar o título da lista com os alunos, contar 
quantos animais domésticos tem na lista, contar quantos animais selvagens 
(qual lista tem maior quantidade de animais? Quantos a mais?). Fazer a 
análise lingüística de alguns nomes da lista com as crianças (letra inicial, 
letra final, quantas vezes abre a boca para falar o nome), pedir que montem 
o nome de alguns animais do painel de gravuras com o alfabeto móvel, faça 
a montagem coletiva dos nomes que você escolheu para fazer a análise 
lingüística (qual letra eu coloco para escrever PATO, prestem atenção no 
som inicial e final desta palavra, coloque a letra que falarem P ou A e 
pergunte se elas sozinhas fazem o som PA, e assim vá fazendo 
intervenções que façam as crianças a pensarem sobre a relação entre a fala 
e a escrita. 
 
Calendário. Atividade 1. Levar o calendário do mês de maio à frente, 
contar a sequência numérica dos dias que compõem este mês, depois pedir 
que marquem com X o dia de hoje e verifiquem em qual dia da semana 
estamos para escrevermos na atividade. Em seguida irão colorir de azul o 
dia de ontem  e de verde o dia de amanhã (as crianças tem dificuldade para 
entender o ontem, o hoje e o amanhã, dê exemplos concretos para 
entenderem, citem coisas concretas como, o que fizeram ontem em sala e 
algo que acontecerá na rotina de amanhã em sala). Depois terão que 
identificar na tabela do calendário os vizinhos do dia de hoje e registrá-los 
na atividade. 
 
Atividade 2. Lista de Animais:  
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1.º Fazer  a leitura apontada das listas, identificar e ler o título com as 
crianças, depois pergunte onde é o início da lista para poderem enumerá-la, 
com qual número iniciamos uma contagem? Então vamos colocar o número 
1 na frente deste nome, que nome de animal é este? Começa com a letra B, 
olhe a dica é o par da vaca, quem é? BOI (Quantas letras tem esse nome? 
Quantas vezes abrimos a boca para falá-lo?) E na lista dos Animais 
Selvagens, qual é o primeiro nome da lista? Vamos ler? Dica: É uma linda 
ave em extinção, existe a vermelha e a azul com amarelo e branco, meu 
nome é o mesmo quando lido de trás para frente. Você fará a análise de 
quantos e quais nomes achar adequado. Após enumerar as listas perguntar 
qual lista tem mais animais? escutar as respostas, fazer as intervenções 
necessárias e só depois pedir que marquem com x na resposta correta. 
Fazer o mesmo em relação à pergunta quanto à ordem alfabética ou não 
das listas. 
2.º Pedir que falem o nome dos animais das figuras para depois procurá-los 
na lista para copiar no espaço abaixo das mesmas, diga para eles pensarem 
nos sons enquanto falam cada nome e pensem nas letras, depois que 
passem a procurar este nome na lista. Circule pela sala observando como 
estão realizando esta parte da atividade e fazendo as intervenções 
necessárias. 
3.º Nesta questão os alunos terão que comparar e analisar a escrita das 
palavras GATO E PATO, na atividade já há as perguntas que levarão as 
crianças a refletirem sobre a escrita das palavras, você professora será a 
mediadora desta atividade junto às crianças escreva bem grande os dois 
nomes no quadro negro e encaminhe a reflexão. Realize o mesmo 
encaminhamento com as palavras GATO E GALO. 
4.º Agora você professora vai brincar com as letras na palavra GATO. Faça 
as letras móveis bem grandes no chamex, depois faça trocas na primeira 
letra de GATO – MATO – RATO – PATO, Faça essas letras com uma cor 
diferente para que as crianças percebam o que mudou na escrita e sua 
relação com a pronúncia das palavras. Depois a troca será na letra 
intermediária, utilizando o mesmo processo; GATO – GALO. 
 
 
Atividade 3. Animais Domésticos: Faça a introdução da atividade 
perguntando para as crianças o que são animais domésticos, depois de  ter 
esclarecido a todos, dizer que na atividade deverão pintar apenas os 
animais domésticos. Depois, escrever os nomes dos animas domésticos 
identificados nas linhas abaixo, informar aos alunos pré-silábicos e silábicos 
que há um banco de palavras  onde poderão identificar os nomes dos 
animais domésticos para copiar. 
 
Atividade 4. Animais Selvagens: Faça a introdução da atividade 
perguntando para as crianças o que são animais selvagens depois de  ter 
esclarecido a todos, dizer que na atividade deverão pintar apenas os 
animais selvagens. Depois, escrever os nomes dos animas selvagens 
identificados no quadro nas linhas abaixo, informar aos alunos pré-silábicos 
e silábicos que há um banco de palavras  onde poderão identificar os nomes 
dos animais domésticos para copiar. 
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Para Casa: As atividades 3 ou 4 são as mais recomendáveis para serem 
realizadas em casa se você já tiver trabalhado alguma delas em sala com as 
crianças, deixando-as seguras para fazê-las sozinhas em casa. 
 
Hora da Leitura. Curiosidades sobre a Vida Animal: Hoje as curiosidades 
serão sobre alguns animais selvagens. Atenção!!! 

 
 
 

OS CROCODILOS 

• Os crocodilos de água salgada podem alimentar-se debaixo d'água, 
ficando submersos até por uma hora. Incapazes de mastigar a 
comida, eles engolem a presa inteira.  

• Os crocodilos machos da água salgada podem medir até 7 metros - 
mais que o dobro dos de água doce.  

• O crocodilo sempre tem novos dentes crescendo, em substituição aos 
velhos.  

• O crocodilo é incapaz de mover a própria língua.  

• Um aligátor (parecido com um jacaré) pode ter entre 2.000 e 3.000 
dentes ao longo da vida.  
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GIRAFAS E ELEFANTES 

• Apesar do tamanho, o pescoço de uma girafa tem apenas 7 ossos, 
o mesmo número de ossos do pescoço de um homem. A cabeça da 
girafa fica a mais de 2m de distância do coração. Para fazer o 
sangue subir, o coração precisa ser muito forte. O coração da girafa 
é 43 vezes maior que o do ser humano.  

• A girafa nasce com altura de jogador de basquete: até 2 metros e 
pode chegar aos 9 m de altura.  

• A girafa é o animal que faz o maior número de refeições diárias: 
4.  

• A girafa e o hipopótamo dormem em pé.  

• Uma girafa pode matar um leão com apenas um pontapé (coice).  

• As girafas não têm cordas vocais.  

• As girafas não se deitam para dar a luz. Ao nascer, o filhote cai de 
uma altura de 2,5 metros.  

• Uma girafa pode limpar suas próprias orelhas com a língua.  

• As girafas atingem 7 metros, o mesmo que um prédio de 2 
andares.  

• Um elefante recém-nascido pesa 100 quilos.  

• Quanto em perigo, os elefantes formam um círculo em que os 
mais fortes protegem os mais fracos.  

• Os elefantes possuem uma audição aguçada e podem detectar os 
passos de um camundongo.  

• As presas de um elefante pesam mais de 100 quilos.  

• Um elefante come 125 quilos de plantas, capim e folhagens, e 
bebe 200 litros de água por dia. Sua tromba suga 10 litros de água 
de uma só vez.  

• Os elefantes, quando ficam fora de vista dos demais componentes 
da manada, comunicam-se por sons que lembram gargarejo.  

• Um dos propósitos do tamanho das orelhas do elefante africano é 
criar uma corrente de ar sobre o corpo do animal, como um 
ventilador.  
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QUINTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Quinta-Feira e Sexta-Feira 

 
Acolhida: Cantar a música abaixo fazendo os gestos com as crianças: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roda de Conversa: Colocar o painel com as figuras feito na aula anterior à 
frente e perguntar às crianças de que forma além daquela nós poderíamos 
separar os animais? Escutar as respostas. Perguntar: Os animais vivem 
todos na terra? Como eles se locomovem? Do que eles se alimentam? Hoje 
nós faremos um painel classificando os animais em Aquáticos – Terrestres e 
Voadores. Explique cada um deles e Divida a sala em três grupos, cada 
grupo vai montar um dos três murais e apresentar (distribuir revistas e livros 
nos quais as crianças possam procurar e recortar os animais para formação 
do painel). Se você preferir leve as figuras diversas recortadas, coloque-as 
misturadas no centro da roda e peça que cada grupo pegue as que 
correspondem ao seu painel, 
 
Registro da Roda de Conversa – 2.ª folha do livrinh o sobre os animais : 
Lista dos Animais Aquáticos, Terrestres e Voadores. Em seguida far-se-á 
coletivamente uma lista com os nomes dos animais dos painéis, explorando 
as relações existentes entre grafemas e fonemas. Solicitar-se-á aos alunos 
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que após a leitura/pseudoleitura dos nomes dos animais, o registro no 
caderno ou em folha especial. 
 
Calendário. Atividade 1. Calendário Anual 2010: Apresentar a frente o 
calendário anual para as crianças, mostrar que aqui estão todos os meses 
do ano, fazer a leitura apontada do nome de cada mês, perguntar qual é o 
primeiro mês do ano e o último. Perguntar para as crianças quantos meses 
temos em 1 ano. Escutar as respostas e fazer a intervenção necessária. 
Pedir que registrem o numeral e a quantidade  referente aos 12 meses. Em 
seguida pedir que identifiquem no calendário o mês em que estamos e leiam 
o nome do mesmo, para depois circulá-lo. Agora terão que identificar e 
pintar no calendário o dia de hoje e escrever o dia da semana 
correspondente. 
 
Atividade 2. Animais que voam. 
1.º Saber o nome dos animais retratados nas figuras, depois ler as opções  e 
pintar o nome correspondente (as crianças utilizarão as estratégias de 
leitura, letra inicial e final para identificar os nomes). Para os alunos 
alfabéticos ofereça apenas as figuras para que escrevam os nomes, estes já 
precisam pensar nas questões ortográficas, na hora da correção os não 
alfabéticos identificarão a escrita correta para os alfabéticos compararem 
com a escrita que fizeram. 
2.º Faça a leitura dos nomes dos animais com as crianças e oriente para 
que marquem com X se esse animal é aquático, terrestre ou voador. Depois 
de identificarem peça que contem quantas letras tem cada palavra e batam 
palmas para identificarem quantas vezes abrem a boca para dizer cada 
nome. Você pode perguntar o nome das letras iniciais e finas das palavras, 
qual o primeiro som ou pedacinho de cada palavra e o que mais achar 
adequado. 
 
Atividade 3. Desafio.  
1.º  As crianças deverão saber o nome das figuras para saber dizer e 
escrever a primeira letra de cada uma, você pode de forma coletiva 
oralmente trabalhar apenas o nome das figuras e deixar que pensem na 
letra inicial e a escrevam em cada círculo (circule pela sala observando e 
questionando sobre o que escreveram). Fazer isso com cada uma das 
palavras. Depois de terem completado todos os espaços, perguntar se 
alguém já descobriu o nome dos pássaros que estão ao lado. Escutar as 
respostas, depois de terem descoberto peça que liguem o nome ao pássaro 
(TUCANO-CORUJA – SABIÁ). Se as crianças não conhecerem estes 
pássaros você os apresenta à turma. 
2.º Conversar com os alunos: Como o tema do mês é trabalho e nós já 
estudamos muitas profissões, vocês acham que existem profissões ligadas 
aos animais? Qual o nome destas profissões? Nesta atividade temos o 
nome de três profissões ligadas aos animais, tentem ler seus nomes. Depois 
de escutar os alunos, faça a leitura apontada dos nomes e em seguida veja 
a qual figura as crianças acham que cada nome deve ser ligado.  
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Atividade 4. Qual é o caminho? Peça para as crianças dizerem o que se 
passa na gravura, se concordam com a atitude daquele homem, depois leia 
o desafio proposto na atividade. Para ajudar Pedro a salvar o passarinho 
eles deverão realizar o desafio proposto em cada quadrado, só assim o 
passarinho vai sobreviver. O desafio é realizar as operações e ecrever os 
resultados. 
 
Hora da Leitura: Mais Curiosidades sobre os animais . Tipo de Texto: 
Informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zootecnia - Profissão : Zootecnista : É a ciência que estuda a criação e o 
aperfeiçoamento das raças animais, trata da produção e do 
aprimoramento genético sempre visando a melhoria dos rebanhos. O 
Zootecnista avalia a qualidade e as condições de produção de uma 
criação além de pesquisar os fatores genéticos e ambientais. É preciso 
ter aptidão mecânica e numérica, ter interesse por atividades científicas 
além de iniciativa e meticulosidade. Duração do curso: 4 anos. 
Apicultor:  É um indivíduo que pratica a apicultura, ou seja, cria abelhas 
da espécie Apis mellifera para a obtenção de um ou mais dos seguintes 
produtos: mel, cera, pólen, geléia real, própolis ou veneno. 
Veterinário: É o profissional que cuida da saúde dos animais. 
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Arte:  Dobradura dos Animais. 
 
Recreação: 

Aquecimento:  Imitação de animais. 

A professora conduzirá os alunos para que imitem através de gestos, os 
seguintes animais: macaco, sapo, coelho, cachorro, jacaré, galinha, 
elefante… 

Desenvolvimento:  

Alerta dos animais: as crianças serão dispostas em circulo e a cada uma 
delas será dado o nome de um animal, será entregue uma bola a uma das 
crianças e esta jogará a bola para o alto enquanto as outras correm. A 
referida criança dirá o nome de um animal, aquele que portar o nome deverá 
pegar a bola e imediatamente gritar: “Alerta”, para que as outras crianças 
parem onde estiverem e a mesma deverá tentar acertar a bola em uma 
delas após três passos. A criança que for “queimada” dará continuidade á 
brincadeira. Para as crianças entenderem a brincadeira comece com você 
jogando a bola e explicando. 

Volta à calma:  

Telefone sem fio: com as crianças novamente dispostas em círculo a 
professora dirá no ouvido de uma delas, uma mensagem sobre os animais. 
Cada criança deverá repassar a mensagem e a última dirá em voz alta, 
comparando com a original. 

 
 



 27

SEXTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
Segunda-Feira e Terça-Feira 

 
Acolhida: 
Far-se-á a organização da turma em circulo para o desenvolvimento da 
brincadeira “batata-quente”. 
Será entregue aos alunos uma caixa contendo gravuras de animais que 
deverá circular entre eles ao som de uma música.  
Ao cessar a música acriança que estiver com a caixa, deverá pegar a figura 
de um animal e descrever oralmente as características físicas observadas 
no mesmo, se o animal é doméstico ou selvagem, aquático, terrestre ou 
voador, como se alimenta (carnívoro, herbívoro ou onívoro). Fazer a mímica 
e os colegas adivinharão o nome do animal 
No decorrer da brincadeira far-se-ão questionamentos comparando as 
diferenças existentes entre os animais. 
Para ilustrar serão distribuídas atividades aos alunos, contendo adivinhas, 
enfatizando as características físicas de alguns animais, para que os 
identifiquem, escrevam seus nomes e os ilustrem. 
 
Roda de Conversa: Texto “Os Direitos dos Animais” e  Mapa “Animais 
do Brasil em Extinção”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ler o texto e depois ir questionando quanto aos direitos citados. Vocês tem 
animal de estimação? Como tratam seus animais? Vocês sabiam que 
existem pessoas cujo trabalho é retirar os animais das florestas para 
vender? E nós sabemos que o lugar destes animais não é nas cidades, mas 
nas matas, porque eles sofrem, ficam doentes, tristes e morrem. Vocês 
acham que este trabalho é legal? Correto? Quem já viu na televisão 
reportagens sobre isto, onde mostram muitos passarinhos em caixas 
fechadas, outros amontoados em gaiolas morrendo com falta de ar, água, 
alimento e espremidos nos locais onde ficam escondidos por estas pessoas. 
Sabiam que muitos destes animais estão em extinção? Vocês sabem o que 
quer dizer extinção, são animais que estão desaparecendo e nunca mais 
nós veremos na natureza, às vezes só nos zoológicos. Vejam abaixo um 
Mapa do Brasil que mostra as espécies animais que já estão em extinção 
em nosso país. O que nós podemos fazer para ajudarmos a diminuir o 
maltrato e a extinção dos animais? 
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Registro da Roda de Conversa . 3.ª folha do livrinh o sobre os animais. 
Escrita coletiva de bilhetes pedindo para as pessoas não maltrarem os 
animais e alertando sobre a extinção dos animais no Brasil. As crianças 
ditam e você escreve. Antes de iniciar a escrita não esqueça de informar às 
crianças para que serve um bilhete e qual a sua estrutura no papel. 
 
Calendário: Trabalhar oralmente: pergunte que dia é hoje, chame um aluno 
para vir à frente e marcar no calendário da sala. Que dia da semana é hoje? 
E ontem? E amanhã? 
 
Leitura Compartilhada: 
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Leitura apontada da música, perguntar que tipo de texto é e o “porquê”. 
Depois contar quantos versos e identificar as rimas. Brincar com a música: 
combinar que enquanto cantam você mostrará uma letra do alfabeto e eles 
completaram a música com o nome de um animal que comece com aquela 
letra, depois você pode propor que falem o nome de uma profissão com a 
letra mostrada e completem a música. 
 
Atividade 1. Vamos Completar a Música?: As crianças deverão escrever o 
nome de uma profissão com a letra inicial da bolha. Deixe que elas 
escrevam espontaneamente, depois você faz a correção coletiva, peça que 
observem sua escrita e comparem com a escrita convencional, descobrindo 
o que devem modificar em sua escrita. 
 
Atividade 2. Quem Mora na Lagoa? Atividade de matemática, onde após 
desenharem o que foi pedido na lagoa, terão que pensar nos desafios 
propostos. 
 
Atividade 3. Mesmo Som Inicial: Esta atividade tem o propósito de fazer 
com que a s crianças pensem no som inicial das palavras e analisem suas 
escritas. Peça que as crianças leiam o nome dos bichos, afirme que eles 
devem olhar a escrita dos nomes, novamente peça que leiam os nomes 
apontando com o dedo (observe se realmente estão acompanhando a 
leitura de cada nome, fazendo a relação fala/escrita), depois da leitura peça 
que falem quais nomes começam com o mesmo som, escreva-os no quadro 
e faça a análise entre o som inicial e as letras que o compõem. 
 

 
Hora da Leitura. Oba! Curiosidades da Vida Animal! 

Você sabe quanto dorme um animal por dia? 

Baleia: 1 hora Boi: 4 horas  Cão: 10 horas 
Elefante: 3 horas Foca: 6 horas Gato: 15 horas 
Golfinho: 10 horas Leão: 18 horas Morcego: 19 horas 
Preguiça: 20 horas Rato: 13 horas Zebra: 3 horas 

Porco: 8 horas  Cavalo: 3 horas  Girafa: 2 horas 

Curiosidades Sobre Animais http://www.apascs.org.br/curiosidades5.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

Para Casa: Escolha entre as atividades trabalhadas em sala a que achar 
mais adequada para ser realizada de forma autônoma pela criança em casa. 

 
SÉTIMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Quarta-feira / Quinta-Feira  
 
Acolhida: Vídeo-clip “A Galinha Pintadinha”. Em ane xo. Colocar o vídeo 
para as crianças apreciarem, depois cantar com as crianças, pedir para 
acompanharem a música na legenda que há no vídeo, é uma leitura 
apontada em vídeo, como se fosse um karaokê. Cante quantas vezes achar 
conveniente. 
 
Calendário: Trabalhar oralmente o calendário com as crianças, 
identificando no calendário da sala o dia de hoje e em qual dia da semana 
estamos, se tem aniversariante neste dia ou alguma data especial que foi 
marcada no calendário. 
 
Leitura Compartilhada: “A Galinha Pintadinha”. Fazer a leitura apontada do 
cartaz com a música. Perguntar às crianças que tipo de texto é este 
(Informativo? Poesia? Bilhete? Lista?). Depois partir para a identificação do 
título, de rimas, de algumas palavras (GALO-GALINHA), contar os versos e 
as estrofes.  
 
Roda de Conversa: Conversar sobre o vídeo-clip com as crianças. Qual foi 
a atitude do Galo Carijó quando a galinha ficou doente? Vocês concordam 
com a atitude do Galo Carijó? Por quê? Os pintinhos fizeram a coisa certa? 
Quais profissões foram citadas no vídeo (escreva os nomes em sulfite na 
frente das crianças). Vocês acham que é importante a existência de 
diferentes profissões? Por quê? Vamos brincar de adivinha? Vocês terão 
que adivinhar o nome dos animais. 
 
Registro da Roda de Conversa: 4.ª folha do livrinho . Adivinhas sobre 
os animais (Atividade). Entregar para as crianças duas folhas do livrinho 
para que respondam as adivinhas. Este registro será a “Atividade 1” do dia. 
 
Atividade 1 . Adivinha dos Animais: Entregar  duas folhas do livrinho de 
adivinhas para as crianças. Encaminhamento: 
- Para os pré-silábicos e silábicos forneça um banco de palavras com os 
nomes de todos os animais das adivinhas juntos e misturados para que 
usando suas estratégias, pensando no som, primeira e última letra 
encontrem a resposta (eles tem que saber a resposta da adivinha para 
depois pensarem na sua escrita, através da observação dos nomes do 
banco de palavras).Para os silábico-alfabéticos e alfabéticos não forneça o 
banco de palavras o desafio tem que ser maior, deixe-os escrever e ao final 
faça uma correção coletiva com os alunos. 
 
Atividade 2. Música Galinha Pintadinha. 
1.º Fazer a leitura apontada da música, você no cartaz e as crianças na 
folha de atividade. Com a leitura apontada terão que encontrar e circular as 
profissões citadas na música. Pintar de azul todas as palavras GALINHA, de 
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verde todas as palavras GALO, de amarelo o título e circular as palavras 
SAIA E PALETÓ. Para as crianças encontrarem cada uma das palavras 
peça que falem a palavra a ser procurada pensando no som e nas letras que 
a compõem, depois cantem a música apontando o texto com o dedo 
prestando atenção, relacionando som/grafia. Faça as intervenções que 
forem necessárias para as crianças pensarem no como se escreve. 
2.º As crianças irão refletir sobre a escrita das palavras GALO E GALINHA. 
Pedir que leiam a palavra no todo e depois que batam palmas cada vez que 
abrirem a boca para falar a palavra. Escreva bem grande no quadro em letra 
bastão as duas palavras, colocando cores diferentes para cada sílaba. 
Agora você fará o encaminhamento descrito na atividade com a intenção 
que as crianças percebam e compreendam a relação entre grafema e 
fonema (fala/escrita). Por último farão o registro escrito do que já foi 
realizado oralmente (quantas letras, quantos sons, pintar o quadradinho  que 
corresponde a palavra maior, quantas vogais e quantas consoantes). 
 
Para Casa: Escolha a atividade que achar mais conveniente para as 
crianças realizarem de forma autônoma em sua casa. Não esqueça de 
explicar a tarefa para as crianças e incentivar para que façam sozinhos. 
 
Hora da Leitura: Professor(a) escolha um livro bem legal do acervo de sua 
unidade escolar, prepare-se e leia com muito entusiasmo para as crianças. 

 
OITAVA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Sexta-Feira  
 
Acolhida: Vídeo-Clip sobre a África. Colocar as crianças em círculo e com 
entusiasmo perguntar quem sabe onde será a Copa do Mundo, e o que 
conhecem sobre este lugar. Depois de escutar a todos dizer que hoje a 
acolhida será um vídeo mostrando as paisagens e os animais da África, 
onde será realizada a copa do Mundo. 
 
Roda de Conversa: Apresentar aos alunos as figuras dos animais abaixo e 
perguntar às crianças se sabem que animais são estes, o nome, onde eles 
vivem e quais suas características (domésticos ou selvagens/ carnívoros, 
herbívoros ou onívoros/ aquáticos ou terrestres/  etc).  Depois apresentar o 
Mapa Mundi, para localizar o Brasil, o Continente Africano e neste a África 
do Sul. Apresentar fichas com os nomes dos animais e pedir que coloquem 
ao lado do animal correspondente. Abaixo tem alguns textos que podem ser 
utilizados como fechamento da roda de conversa 
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Mascote da Copa – Zakumi 

A África do Sul escolheu um dos animais de sua rica fauna para ser a 
mascote da Copa-2010. O leopardo Zakumi se apresenta com corpo 
amarelo e cabelo verde. Segundo o criador Andries Odendaal, trata-se de 
um “disfarce” para que o felino possa se esconder no gramado. As cores 
também fazem menção ao uniforme da seleção dona da casa. 

Lançado em setembro de 2008, Zakumi “nasceu” em 1994 – ano no qual a 
África do Sul começou a viver na democracia e deixou para trás o apartheid. 
A mascote ‘comemora aniversário’ no dia 16 de junho, Dia da Juventude no 
país. 

O nome do leopardo se baseou nos termos “za”, de “África do Sul” (em um 
dos idiomas locais), e “kumi”, que em diferentes línguas africanas significa 
“dez”. O termo pode ser interpretado como “vem aqui” em algumas línguas 
africanas. Segundo seus criadores, Zakumi possui “espírito aventureiro, 
espontaneidade e muita energia” para animar os torcedores. 

 

FERAS DO MUNDIAL 
 

O projeto Feras do Mundial nasceu sem esse nome, escolhido mais tarde 
pelos internautas. Mas o objetivo estava claramente delineado: incentivar o 
brasileiro a reacender a paixão pela Seleção Brasileira. 

Para criar uma identidade, cinco animais-símbolo da fauna africana (um 
para cada Copa conquistada pelo Brasil) foram escolhidos. O elefante, o 
leão, a girafa, o rinoceronte e a zebra. E o que queremos é ver o Brasil 
pintado de norte a sul, de leste a oeste com estes desenhos. Nos asfaltos, 
nos muros, nas bandeiras, nas camisetas. 

A ideia já foi lançada! E assim como no Globo Esporte, no globoesporte.com 
serão apresentados vídeos, fotos e toda manifestação de amor pela nossa 
seleção! Faça sua bandeira, seu desenho, seu painel ou sua camiseta e 
mande o vídeo para nós. Ele poderá ser publicado aqui!  

Portanto, chega de papo e mãos à obra! 

globoesporte.globo.com/.../index.html 

 
Registro da Roda de Conversa: Criação do Mascote da  Turma.  Propor 
às crianças a criação de um mascote para a turma, depois da escolha 
pensar e eleger um nome para o mascote. Entregar uma folha para cada 
criança desenhar e escrever o nome do mascote eleito.  
 
Leitura Compartilhada:  Leitura apontada da lista com os nomes dos 
animais “Feras do Mundial” escrita pela professora na roda de conversa. 
 
Atividade 1. Copa do Mundo 2010- Animais da África.  Nesta atividade as 
crianças deverão saber o nome de cada animal para poder procurar entre o 
banco de palavras a que se refere à escrita de cada um deles. Você pode 
pedir que recortem e colem os nomes abaixo de cada animal ou que 
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pesquisem e copiem os nomes. Para os silábico-alfabéticos e alfabéticos 
retire o banco de palavras. 
 
Atividade 2. Desafio Matemático. Para a resolução deste problema seria 
adequado você oferecer o material dourado para que pensem no concreto, 
caso a criança utilize outra estratégia como o desenho dos animais, 
pauzinhos ou outros você deve deixar, observar e perguntar como chegou 
ao resultado final registrado com algarismo. 
 
Artes e Recreação: Realize entre as crianças uma eleição para a escolha 
de um dos cinco animais do Projeto “Feras do Mundial”, ampliar o animal 
eleito para as crianças pintarem e expor na sala ou na escola; se você 
quiser pode filmar as crianças pintando e enviar para o Globo Esporte. No 
site do Globo Esporte entre no link do Projeto Feras do Mundial, lá tem 
como você escolher o animal e imprimir ampliado, bem como outras 
informações. Vai ser muito legal! Faça a proposta às crianças e você verá o 
entusiasmo. Convide as outras turmas da escola para fazerem parte desta 
atividade artística. 
 
Para Casa: Como é sexta-feira não haverá tarefa para as crianças. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

� CONSTRUÇÃO DOS LIVRINHOS: Professor(a), você vai optar pela 
construção de um só livrinho ou dos dois. Quanto ao livrinho dos 
animais, não foi possível incluí-lo todo na rotina aqui desenvolvida, 
apenas duas folhas do “O que é, o que é” foram contempladas, as 
demais deverão ser incluídas por vocês na rotinas posterior, da outra 
semana que será planejada por você. 

 
� Livrinho Histórias Ouvidas: Continuem com o preenchimento do 

livrinho, que foi introduzido na primeira apostila com o tema 
identidade. 

 
� Dose as atividades de modo a atender as necessidades de sua 

turma, não adianta realizar as 5 atividades de uma seqüência em 1 
único dia, sem explorá-las adequadamente. Procuro sempre enviar 
atividades a mais para que vocês possam optar, pelas que achar 
mais adequadas à sua turma e objetvos. 

 
 
 
 
 
 


