
TEMA TRABALHO – MAIO/2010 
 

 
A importância do trabalho na vida humana deve ser considerada desde 

a mais tenra idade. Através do trabalho, adquire-se dignidade e cidadania. 
Refletir sobre essas questões é papel da escola e da sociedade em geral. E 
uma das funções sociais da escola é preparar o sujeito para o mundo do 
trabalho, munindo-o de ferramentas intelectuais que não o deixem à mercê da 
exploração do mundo capitalista.  

Para isso partiremos das experiências dos próprios alunos: como o 
trabalho é visto em suas famílias e comunidades? O trabalho nos traz 
dignidade e contribui para a construção de valores? O que é salário? O que o 
trabalhador recebe lhe garante condições de sobrevivência? Certamente o 
tema proporcionará momentos riquíssimos de discussão e esclarecimento.  

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto que nã o pode 
passar despercebido a você, professor. Nossa matriz  curricular foi 
organizada de forma a atender os conteúdos básicos para o 5º ano. Não é 
necessário atropelar esses conteúdos. Observe bem a  matriz e, com 
certeza, seu trabalho será realizado com mais levez a. 

Bom trabalho! 
Fabiane Neres de Brito Moreira 

3902-1011 

 
 

Objetivo Geral: 
Refletir sobre o mundo do trabalho, sobre a importância do mesmo na 

vida das pessoas e sobre a valorização de cada profissional dentro de suas 
categorias. 
 
Objetivos específicos: 

• Ler, interpretar, produzir e revisar textos jornalísticos (informativos), 
ainda que com a ajuda do professor, bem como conhecer a finalidade 
dos mesmos. 

• Utilizar a gramática e a ortografia em situações contextualizadas. 
• Produzir um almanaque (coletânea de textos) com informações sobre o 

tema Trabalho. 
• Resolver situações-problema envolvendo os significados da 

multiplicação com e sem reagrupamento, da divisão exata e não-exata e 
de medidas de tempo. 

• Ler e interpretar dados contidos em mapas, tabelas e gráficos. 
• Entender o conceito e o uso de múltiplos e divisores de um número 

natural. 
• Identificar poliedros e suas características. 
• Compreender como funciona o sistema circulatório humano, 

identificando alguns órgãos e suas funções.  
• Entender a importância do trabalho dos profissionais da saúde. 
• Desenvolver atitudes de solidariedade, compreendendo a importância da 

doação de sangue. 



• Entender o processo histórico do trabalho escravo no Brasil, 
relacionando passado e presente. 

• Compreender que o Brasil é um país de grandes desigualdades sócio-
econômicas e a necessidade de se combater essa injustiça. 

• Entender que o trabalho é um direito do ser humano na construção de 
sua dignidade, discutindo temas como a qualificação profissional, a 
exploração capitalista, os direitos e os deveres do trabalhador. 

• Reconhecer a importância do trabalho em equipe. 
• Conhecer via e obra do artista e cientista Leonardo da Vinci e criar 

tendo-o como inspiração. 
 
Conteúdos: 

• Leitura, interpretação, produção e revisão de textos, principalmente 
jornalísticos. 

• Substantivos: coletivos, simples e composto. 
• Pronome pessoal. 
• Uso do x e ch, mais/mas, meio/meia. 
• Multiplicação com e sem reagrupamento e divisão exata e não exata, em 

situações-problema. 
• Divisores e múltiplos e um número natural. 
• Poliedros. 
• Medidas de tempo: dia, mês, ano. 
•  Sistema circulatório. 
• Doação de sangue. 
• Profissionais da saúde. 
• Escravidão no Brasil (especialmente em Goiás). 
• Brasil, um país de desigualdades.  
• Economia goiana. 
• Vida e obra do artista e cientista Leonardo da Vinci. 
• Qualificação, exploração, direitos e deveres do trabalhador. 
• Esportes individuais e em equipe.  

 
 
Recursos: 

• Livros didáticos e literários, jornal, revista. 
• CD, DVD, aparelho de som e TV 
• Internet - Quadro/giz                                                                         
• Atividades xerocopiadas/mimeografadas 
• Jogos diversos/dinâmicas 

 
Avaliação: 
 Os alunos serão avaliados através das atividades realizadas no dia a 
dia, mais especificamente pela interpretação e estratégias de resolução das 
mesmas; através de testes, trabalhos em grupo e individuais e pela fichas 
avaliativas. A avaliação se dará pela observação, registro e pontuação dessas 
atividades pelo professor. 
 

O produto final do tema trabalho é uma coletânea co m curiosidades 
sobre o mesmo. Selecione os textos e atividades da apostila que achar 

interessantes.  
 
 

 



Procedimentos metodológicos 
 

 
 Como o foco do trabalho com a Língua Portuguesa esse mês será o 
texto jornalístico, proponho a construção de um varal com esse gênero textual. 
 Seria interessante levar jornais e revistas para a sala para iniciar o 
trabalho. Deixar os alunos manusearem os portadores, ao mesmo tempo em 
que você, professor, dará as explicações sobre os mesmos: como eles estão 
organizados, as sessões que o compõem, as manchetes, as imagens; você 
poderá falar sobre cada sessão em dias diferentes, para que o trabalho seja 
mais produtivo e menos cansativo. Peça que citem os nomes de jornais 
impressos conhecidos por eles. 
            Comente ainda sobre o jornal falado (rádio, TV). A família tem o hábito 
de assistir/ouvir notícias jornalísticas? Qual o jornal mais assistido/ouvido pela 
família? E o hábito de ler jornais? Lembre-os ainda do jornal via internet. Peça 
que citem também os nomes de jornais da TV. 
            Ao longo do trabalho peça que a turma selecione textos relativos ao 
tema do mês. Leiam os mesmos, discutam, façam a interpretação, tudo 
oralmente. Dedique um tempo específico para isso, para que os alunos 
entendam que é um trabalho importante, direcionado e com objetivo. 
  

 
Motivando e bate-papo: 
 Para iniciar o tema Trabalho, pergunte à turma quem promove o 
sustento de suas famílias, como as contas são pagas, como as compras do 
supermercado, sacolão, açougue, roupas, são pagas? Aluguel, transporte, 
diversão, saúde... Para tudo isso precisamos de dinheiro. De onde vem esse 
dinheiro? E quem presta esses serviços citados anteriormente?  Deixe-os 
concluir que, para ter uma vida digna, mantendo seu sustento, as pessoas 
precisam trabalhar. E ainda, existem vários serviços oferecidos pela sociedade 
sem os quais nossas vidas seriam muito difíceis. Deixe que citem alguns dos 
serviços indispensáveis às nossas vidas.  

Leve para a sala uma (ou mais) carteira de trabalho. Coloque a turma 
em círculo e permita que os alunos manuseiem o documento. Pergunte se eles 
o conhecem, se sabem para que ele serve, se os pais ou responsáveis o 
possuem. 
 Em seguida, apresente-o à turma: 

• A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é um documento 
obrigatório para quem venha a prestar algum tipo de serviço profissional 
no Brasil. 

• A carteira de trabalho é um documento que registra toda a vida 
profissional dos brasileiros. 

• Instituída pelo decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932.  
• Em 1934, o governo do presidente Getúlio Vargas tornou a carteira de 

trabalho obrigatória para fins de consolidação dos direitos trabalhistas. 
• O documento garante o acesso a alguns dos principais direitos 

trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Programa de 
Integração Social (PIS). 



 
 
Registro do bate-papo: (atividade para a coletânea)  
 Questione a turma sobre o trabalho infantil e lemb re-os de que, se 
eles ainda não podem trabalhar, devem estudar. Entã o, ser estudante é 
uma profissão. Leia para os alunos a primeira página da carteira de trabalho 
que fala sobre os direitos do trabalhador. Faça a interpretação do texto, 
oralmente. Peça que a turma escolha um dos direitos, copie-o, explique o que 
entendeu e ilustre.  
 
 
Hora da leitura: Professor, providencie cópias (pode ser em duplas) 
para os alunos acompanharem a leitura; esse texto p ode fazer parte da 
coletânea) 
 

O Primeiro de Maio  
A origem 
 O Primeiro de Maio é comemorado em várias partes do mundo. Trata-se da 
maior festa do trabalhador. A data marca a morte de quatro operários da cidade de 
Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. 
 Eles participavam de uma manifestação a favor da jornada de trabalho de oito 
horas por dia, que acabou reprimida pela polícia. Naquela época, os operários 
chegavam a trabalhar até 16 horas todos os dias! 
 
Festa e protesto 
 O Primeiro de Maio surgiu, assim, como um dia de luta, para unir os 
trabalhadores de todo o mundo em torno de suas reivindicações. Nessa data 
deveriam acontecer greves, manifestações, passeatas. 
 Mas, naquele tempo, a data também era marcada por uma outra festa, muito 
antiga, comemorada sobretudo,  nos campos europeus e norte-americanos, onde se 
festejava a época de semear para depois ter boas colheitas. 
 O fato de ser uma data de luta não significava que não pudesse haver alegria. 
Como já era uma data festiva, ocorriam piqueniques, danças, brincadeiras e 
encenações teatrais. 
 Até hoje o Primeiro de Maio é assim, marcado por protestos e festas. 
 
No Brasil: 
 O Primeiro de Maio é comemorado no Brasil desde 1895, sobretudo graças à 
iniciativa dos imigrantes, que aqui chegavam para trabalhar no campo e na cidade. 
 As formas de comemoração eram semelhantes às de outras partes do mundo. 
Com festas e protestos, buscava-se conquistar aumentos salariais e melhores 
condições de vida e trabalho.  
 

(Coleção O Mundo em Movimento – História - Trabalho e poder: um outro mundo é 
possível – 5º ano)  

  
 



Atividade : TRABALHANDO COM O TEXTO - em anexo 
 Para realizar essa atividade é preciso discutir previamente o texto. 

• Leia-o e comente-o parte a parte. 
• Descubram o significado das palavras sem  consulta ao dicionário 

(estratégias de inferência, dedução). 
• Explique onde ficam os lugares citados no texto, se possível com o 

auxílio de um mapa ou globo terrestre: Chicago, Estados Unidos, 
Europa. 

• Pergunte aos alunos como foi comemorado o Primeiro de Maio no 
bairro, na cidade, no Brasil e no mundo. Essas informações geralmente 
aparecem em noticiários (jornal escrito ou falado), panfletos. 

 
Atividade : MATEMÁTICA NO DIA A DIA - em anexo 
 

� Professor, como você percebeu as atividades desse m ês estão em 
anexo. É uma tentativa de facilitar o seu trabalho.  Mas é preciso 
aplicá-las num contexto. 

� Até a próxima aula! 
 

 
 
 
Motivando e Hora da Leitura: (O texto pode fazer pa rte da 
coletânea) 
 
 Que tal encenarmos a história abaixo? Professor, esse é um texto 
conhecido. Divida os personagens entre os alunos, para que todos participem: 
um grupo pode ser o martelo, outro grupo o parafuso, e assim por diante. Deixe 
que os alunos conheçam previamente o texto, fazendo uma leitura silenciosa. 
 

BRIGA DAS FERRAMENTAS  
  
     Conta-se que, uma vez, numa marcenaria, realizou-se uma estranha 
assembleia. Aconteceu uma reunião de ferramentas para acertar suas 
diferenças e saber qual delas era a mais importante.  
     O martelo assumiu a palavra, dizendo que ele era o mais importante, mas 
os participantes não concordaram. Acharam que ele fazia muito barulho e 
passava todo tempo dando golpes. O martelo aceitou renunciar sua posição, 
mas pediu que fosse descartado também o parafuso, porque ele dava muitas 
voltas para conseguir alguma coisa. O parafuso aceitou a culpa e pediu que 
tirassem também a lixa, porque ela era muito áspera no trato com os outros. A 
lixa acatou a decisão, mas pediu que não considerassem o metro, porque ele 
se achava a medida perfeita.  
     Enquanto as ferramentas discutiam, entrou o marceneiro e começou o 
trabalho. O marceneiro utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso e 
transformou a rústica madeira num lindo móvel. 

Autor desconhecido 



Bate-papo e registro do bate-papo: 
  

Vamos tirar dessa leitura algumas lições para as nossas vidas? 
• Qual a ideia central do texto? 
• O que quer dizer, na vida real, “dar muitos golpes”? 
• E dar muitas voltas para conseguir as coisas? 
• A lixa era áspera no trato com os outros. O que significa isso? 
• Por que o metro foi acusado de achar que “tinha a medida perfeita”? 
• Que lição podemos aprender com essa história? 
• Você acredita que uma pessoa ou uma profissão seja mais importante 

que a outra? Explique. 
 

Depois de toda essa conversa, peça que as crianças registrem no caderno 
o que acharam de mais interessante no texto e o que conseguiram aprender 
com a história. Peça que ilustrem e socializem com os colegas. 
 
Atividade : PESQUISANDO (atividade para a coletânea ) 
 
 Vamos realizar uma pesquisa, nas turmas de 5º ano da escola, sobre as 
profissões dos pais ou responsáveis. Essa atividade exigirá pelo menos 2 dias 
de trabalho. 

• Primeiro, crie uma tabela onde os alunos anotarão os dados 
encontrados. 

• Depois de todos os dados recolhidos, tabule os dados junto com a 
turma. 

• Montem o gráfico: título, fonte, legenda. 
• Coloque o gráfico num local onde toda a escola possa visualizar. 
• Discutam o resultado da pesquisa: que profissão prevaleceu, por quê?  
• Se você achar interessante, construa dois gráficos: um com as 

profissões das mulheres entrevistadas e outro com as profissões dos 
homens. 

• Discutir esse aspecto: existem profissões só para mulheres e profissões 
só para homens? Por quê? Deixe que a turma expresse suas ideias. 

 
 
Atividade : O TRABALHO DA MULHER 
 
 Professora, faça a leitura do texto com a turma, in terprete-o junto 
com eles, pois há alguns termos que precisam ser ex plicados. Será um 
ótimo momento para traçar o perfil da turma no aspe cto sócio-econômico 
(quem realmente cuida dos filhos e mantém a casa). Explique à turma que 
é um artigo jornalístico, gênero do mês; atualmente , o jornal do dia 
também pode ser lido na internet. 
 

A Mulher no Mercado de Trabalho 

Não vai muito longe o tempo em que a presença da mulher no mercado de 
trabalho era praticamente uma exceção e, mesmo assim, elas eram vistas com 
muito receio e até mesmo com certa desconfiança por parte de todos, porque era 
corrente duvidar-se da honestidade das mulheres que trabalhavam fora e em 
quase todas as fichas cadastrais femininas, no quesito "profissão", via-se sempre 
a especificação, "do lar".  



Mas esse tempo já é passado e hoje elas ocupam as mais diversas 
profissões no mercado de trabalho, como médicas, operárias, comerciárias, 
professoras, policiais, motoristas de ônibus, taxistas e praticamente todas as 
demais profissões, indiscriminadamente.  

São os tempos modernos, em que já não há mais salários mais baixos que o 
dos homens para as mulheres que ocupam os mesmos cargos que eles.  

As maiores dificuldades enfrentadas por elas para a obtenção de um 
emprego remunerado são as que elas enfrentam quando têm filhos pequenos e 
precisam deixá-los com alguém que cuide deles para que elas possam trabalhar.  

Nota-se, no entanto, que a presença de filhos pequenos não parece impedir 
a maioria das mulheres de procurar trabalho, mas dificulta o seu acesso a uma 
ocupação, seja por restringir sua escolha de trabalho por um local mais próximo de 
sua residência e/ou por um tipo de jornada de trabalho menor ou mais flexível ou, 
ainda, pelo lado do empregador, por preferir contratar mulheres que não possuam 
filhos menores.  

Essa situação aponta para a necessidade de atenção por parte dos gestores 
de políticas públicas no sentido de ampliar-se a oferta de vagas em creches e 
ensino infantil, especialmente no caso das famílias que são chefiadas por 
mulheres.  

Sem dúvida, a entrada das mulheres de forma mais intensa no mercado de 
trabalho, entre outros motivos, em busca de crescimento e emancipação 
profissional, fruto do aumento da escolaridade e da possibilidade de novos 
projetos profissionais, abre a possibilidade de se discutir mais profundamente o 
papel da mulher e do homem na família e na sociedade, bem como a necessidade de 
compartilhar de forma mais igualitária as tarefas do lar, da educação, e da criação 
dos filhos. 
                                                                                                             www.webartigos.com 
 
 E qual é a realidade das mulheres que vocês conhecem? Escolham 
duas delas e façam uma entrevista para conhecer seu dia-a-dia. 
 
Nome: ___________________________________________ Idade: ________ 
1. Você trabalha fora? _____________________________________________ 
2. Em quê você trabalha? __________________________________________ 
3. Em sua casa, quem cuida dos serviços domésticos (inclusive dos filhos)? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. Os homens de sua casa costumam fazer esses trabalhos? ______________ 
_______________________________________________________________ 
5. No que se refere ao serviço doméstico, o que você acha mais justo: só as 
mulheres devem fazê-lo, mesmo trabalhando fora? Ou deve ser dividido 
igualmente entre homens e mulheres? ________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

• Com os colegas, reúnam todas as entrevistas. 
• A partir delas, façam uma pequena peça (um jornal falado, por exemplo) 

falando da situação das mulheres no mercado de trabalho e no trabalho 
doméstico. 

• Apresentem para toda a sala. 
• Essa atividade também pode ser aproveitada para a coletânea. 



Atividade : CONHECENDO O MUNDO DO TRABALHO (para a 
coletânea) 
 

Procure em jornais, na sessão de classificados, algumas ofertas de 
emprego. Recorte e cole em seu caderno as que você achar mais 
interessantes. Em seguida, preencha a tabela abaixo com as informações 
pedidas, INFORMANDO TUDO O QUE HOUVER SOBRE O EMPREGO QUE 
ESTÁ SENDO OFERECIDO.  

 
O MUNDO DO TRABALHO  

EMPREGO OFERECIDO INFORMAÇÕES SOBRE O MESMO 
  
  
  
 
 Faça uma pesquisa sobre o salário mínimo: o que é, quando foi 
instituído, o valor atual do mesmo.   
 
Atividade : CESTA BÁSICA – EM ANEXO 
 
Atividade : SALÁRIO MÍNIMO 
 

� Tivemos muita informação e muito trabalho por hoje.  
� Até mais! 

 

 
Motivando, bate-papo e registro do bate-papo: 
 

Caça-profissões. Distribua o caça-palavras para a turma (pode ser em  
duplas) e diga-lhes que eles deverão encontrar 10 profissões  e registrá-las 
nos espaços abaixo, da seguinte forma: numa coluna, profissões atuais e na 
outra, profissões extintas. 
Q E N G R U P Ç A C M O P Ç F E R R E 
Q F E R R E I R O G U R D I E P P Ç A 
P R O D I G I T A D O R F E S S O R C 
E N G E N H E I R O E L É T R I C O A 
J O G A D I P Ç Z P H O T E L E I R O 
M A W P Q C O C H E I R O Z U P Q L Ç 
J J O R N A L I S T A J O P Ç A Z M O 
L A N T E R B E I R O B A R B E O P Ç 
L I M P A D O R D E C H A M I N É S Z 
N A D A F I P Ç N Z A T U N M Y R E S 
E N E N C A N A D O R A P Ç N V C X Z 
A C E N D E D O R D E L A M P I Õ E S 
T E L E G R A F I S T A M A Q T U P Z 
 



Profissões atuais  Profissões extintas  
  
  
  

Depois do caça-palavras converse com a turma sobre cada uma das 
profissões encontradas; deixe que a turma coloque suas ideias. Leve-os à 
seguinte reflexão: por que algumas profissões desaparecem? E por que 
surgem outras? Peça que escolham duas das profissões do caça-palavras, 
procurem no dicionário e registrem o que ela significa. 
 
 
Hora da leitura: 

Profissões que o tempo apaga 

Antigamente 

     Em 1900, Machado de Assis já era considerado um dos maiores escritores do 
Brasil. 
     Em um de seus contos, Pai contra Mãe, ele começa tratando das profissões que 
desapareceram com o tempo. Ele se referia ao indivíduo que capturava escravos 
fugidos, que deixou de existir com o fim da escravidão no país. 
     Junto com ele, tiveram que mudar de trabalho outros profissionais, como 
aqueles que faziam os equipamentos para castigar os cativos, dentre eles, a 
máscara de folha-de-flandres, usada muitas vezes nas pessoas escravizadas que 
consumiam bebidas alcoólicas. 
 
Sem as mãos 

     É assim, a cada tempo várias profissões desaparecem. Hoje em dia, por 
exemplo, tem muita gente apostando que o trabalho manual, aquele feito com as 
mãos, está com seus dias contados. 
     Durante séculos e séculos, as mãos foram os principais instrumentos de 
trabalho, importantes para atividades como plantar e fabricar objetos. Delicadas, 
precisas. Mas, desde que as máquinas começaram a fazer parte de nosso cotidiano, 
cada vez mais as mãos têm perdido espaço. 
     E isso no mundo todo. São pescadores, lavradores, artesãos, mineradores, 
dentre muitos outros, cujos filhos dificilmente seguem a profissão dos pais - que 
assim, silenciosamente, vai desaparecendo. 
 
                                                           (Coleção: História – O mundo em movimento – 5º ano) 
 
 A riqueza do texto permite-nos uma discussão social muito ampla: 
 

• A modernização exige mão-de-obra cada vez mais especializada. 
• E quem não se especializa? 
• Todos têm condições de se especializar? 
• Que tipo de trabalho é valorizado pela sociedade atual? Por quê? 
• A educação faz alguma diferença nessa hora? 
• O que, então, causa o desemprego? 
 

 Esse texto nos dá ainda, ideias para o início do conteúdo de História “A 
escravidão no Brasil – do pau-brasil aos dias atuais” e História de Goiás.  
 Proponha questões como: 

• O que foi a Lei Áurea? 



• Ela foi realmente importante e cumpriu sua função? 
• Os negros escravos, após serem libertos, tinham onde trabalhar e do 

que viver? 
• A escravidão realmente chegou ao fim com a assinatura da Lei? 
• O que uma pessoa precisa para ser realmente livre? 

 
Seria muito interessante pedir à turma que trouxesse para a sala notícias de 

jornal que falem do trabalho escravo ou mal remunerado. Leiam e discutam os 
textos. Proponham soluções. Façam um mural com as notícias encontradas. 
 
 
 
Atividade – CONHECENDO A NOSSA LÍNGUA I – em anexo 
 
Atividade – CONHECENDO A NOSSA LÍNGUA II – em anexo  
 
Atividade – ANALISANDO UM TEXTO JORNALÍSTICO – em 
anexo (sobre trabalho escravo em Goiás) 
  
 

� Encerramos aqui mais um dia de trabalho. 
� Na próxima aula conheceremos o trabalho de uma turm a bem 

dinâmica: os profissionais da saúde. 
 
 
 
 
Motivando e bate-papo: 

 
Após proporcionar aos alunos o contato direto com a leitura dos jornais 

(COMO FOI PEDIDO NO INÍCIO DA APOSTILA) é possível estudar as 
propriedades temáticas, estruturais e estilísticas dos diferentes gêneros que 
circulam num jornal: notícias, reportagens, entrevistas, artigos, crônicas, 
charges, tiras, horóscopos, tabelas, receitas, acrósticos, obituários, esporte, 
trabalho, vivências. Também encontramos recados, bilhetes, cartas, HQs, 
resenhas ( livros, filmes), charadas e etc.      

 
Para isso, prepare o seguinte material para essa aula: 

 
• Algumas caixas (tipo caixas de sapato). 
• Escreva em tiras de papel algumas sessões de jornal.  
Exemplos: 
1) Horóscopo  
2) Tabela 
3) Esporte e lazer 
4) Classificados 
5) Sáude e beleza 
6) Política 
7) Cultura 

 
• Cole uma tira em cada caixa.  



• Depois, recorte vários textos, gravuras, tabelas que se encaixem nos 
itens selecionados acima ou pelos itens que você optar em trabalhar e 
coloque-os dentro de uma outra caixa (maior). 

• Peça aos alunos para sentarem-se em círculos e coloque as caixas no 
meio da sala.  

• Peça a cada aluno para ir ao centro da sala, pegar um dos papéis 
recortados e identificar a qual contexto ele pertence.  

• Mostrar o texto ou gravura, falar onde acha que se enquadra e colocar 
dentro da caixa específica.  

• Faça isso com todos os alunos.  
• No momento em que cada aluno falar onde quer colocar o papel, 

comente com os colegas se eles concordam e caso não estejam de 
acordo, ajude-os a compreender onde e por que não está correto. 

 
Registro do bate-papo: 
 
 Para registrar o trabalho acima, peça que a turma escreva em poucas 
linhas o que conseguiu aprender: o com que compõe um jornal, como se lê um 
jornal... Peça que a turma encontre também alguma notícia/reportagem sobre o 
tema Trabalho  e cole no caderno. 
 
Hora da leitura:  
 

16/04/2010 : 17h35 

Semusa disponibiliza novos postos de vacinação contra a gripe 
H1N1 

  
 A Prefeitura de Anápolis, por meio da 
Coordenação de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semusa), estará 
disponibilizando postos especiais para 
vacinação contra a gripe H1N1. As unidades 
serão montadas no Terminal Urbano, 
atendendo de segunda a sexta-feira, das 17 

às 20 horas. Outro posto também estará disponível na Praça Bom Jesus, no 
Centro, entre os dias 16 e 17, atendendo das 8 às 17 horas. 
  
Segundo a gerente de imunização, Marly Malta Braga, a terceira etapa de 
vacinação, iniciada no dia 5, vai até o dia 23 deste mês, onde o grupo a receber a 
vacina são jovens de 20 a 29 anos. “Já as pessoas que estão nos grupos anteriores 
como gestantes, crianças de seis meses a dois anos e doentes crônicos podem 
vacinar ainda nesta etapa nos postos especiais e nos outros que já atendem”, 
afirmou.  
Confira novamente os postos que oferecem vacina: 
Unidade Saúde Dr. Ilion Fleury (antiga Osego), Av. São Francisco – Jundiaí;  
Hospital Municipal Jamel Cecílio, Av. Miguel João – Vila Jussara;  
Cais Jardim Progresso - Jardim Progresso;  
Cais Abadia Lopes, Bairro São Joaquim;  
Nas Unidades Básicas de Saúde e em todos os postos do PSF. 

www.anapolis.go.gov.br 



 
 

Doenças tratadas pelo hematologista 

O hematologista é o profissional responsável pelo tratamento de todas as 
doenças do sangue, especialmente as que envolvem tratamentos especializados 
e de grande complexidade, como o transplante de medula óssea. 
 
Além disso, o hematologista é o médico mais indicado para o diagnóstico e 
esclarecimento das causas de anemias e plaquetopenias (baixo número de 
glóbulos vermelhos e de plaquetas, respectivamente). 
 
Dentre as doenças tratadas e os procedimentos realizados pelo hematologista 
estão: 
 
Anemia Aplástica 
Anemia Falciforme  
Anemia hemolítica (por destruição dos glóbulos vermelhos)  
Anemias carenciais (por falta de nutrientes)  
Coagulopatias: Distúrbios da coagulação (como Hemofilia, doença de Von 
Willebrand, Tromboses, Púrpuras)  
Leucemias (câncer dos glóbulos brancos que acomete a medula óssea)  
Linfomas (câncer dos linfócitos, células especializadas do sangue e gânglios 
linfáticos)  
Mieloma Múltiplo (câncer de plasmócitos, células especializadas do sangue e 
medula óssea)  
Mielodisplasia (doença da medula óssea)  
Talassemia  
Transplante de Cordão Umbilical  
Transplante de Medula Óssea 

www.einstein.br 
  

Após a leitura, discutir os textos com a turma, destacando a relevância 
da vacinação e do trabalho dos profissionais envolvidos nessa tarefa, bem 
como a importância de cada um assumir, eticamente, seu papel na sociedade. 
Informar aos alunos que várias profissões possuem seu código de ética, o que 
regulamenta a profissão. O texto 2 traz uma linguagem diferente, mas que é 
interessante para os alunos a título de informação. 
 Discutam ainda sobre as fontes de onde vieram as informações (os dois 
textos são de jornais da internet). 
 Peça que os alunos citem profissões que envolvam a área da saúde 
(médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, psiquiatras, farmacêuticos...), e 
citem o que fazem cada um desses profissionais. 
 
 
Atividade :  O caminho do sangue 
 

Estou enviando esse texto para enriquecer o seu trabalho. A linguagem 
é simples e acessível aos alunos. Se você puder, coloque em transparência e 
faça a leitura com a turma, junto com um mapa do sistema circulatório humano.  
Bom trabalho! 

 



 

 

 "Tum, tum, tum, bate coração..." O coração bate mais forte quando a gente 
pula corda, joga futebol, brinca de pega-pega ou corre por aí. Por quê? 
Quando nos movimentamos rapidamente, gastamos mais energia. Então o 
sangue tem que circular depressinha, porque tem muita coisa para fazer: 

- alimentar cada célula; 
- levar embora o "cocô" da célula (aquilo que ela não aproveita do alimento); 
- trazer ar novo para os pulmões; 
- expulsar o ar usado.  

Ufa! O coração bate mais rápido, porque ele é que faz o sangue circular. 
Assim como os carros circulam pelas ruas, o sangue circula pelo nosso corpo. 
As avenidas percorridas pelo sangue se chamam veias e artérias. Pelas veias , 
o sangue chega ao coração. As artérias levam-no embora. 

O sangue é constituído por glóbulos vermelhos, glób ulos brancos e 
plaquetas. Você sabe para que eles servem? Venha da r uma voltinha 
pelos mistérios do sangue...   

Os glóbulos vermelhos , glóbulos brancos  e plaquetas  são como as peças 
de um carro. Cada um tem uma função definida. Os glóbulos vermelhos  
levam oxigênio. Os brancos  combatem infecções, ou seja, vírus e bactérias 
que atacam o corpo e nos deixam doentes. E as plaquetas  ficam 
responsáveis por parar os sangramentos, como quando alguém faz um corte 
na mão _ ou seja, a plaqueta ajuda na coagulação do sangue. Os três estão 
misturados numa substância líquida chamada plasma .  

Um homem tem, em média, 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro 
cúbico de sangue. Em outras palavras: o glóbulo é um negócio muito, muito 
pequeno. 

O sangue não anda só por avenidas. Existem também as ruas, que são as 
vênulas e as arteríolas  _ veias e artérias menores. E ainda há ruazinhas 
chamadas de vasos capilares . Tudo isso porque o sangue tem que chegar 
em cada pequeno quarteirão do nosso corpo, na mais remota periferia. 

Olhe para sua mão: tem um monte de veias e artérias debaixo da pele. É 
assim no seu corpo inteiro. Por isso, quando você leva um corte _ não importa 
onde seja _ sempre sai sangue.  

Tudo bem, o sangue está por todo o corpo. Mas quanto sangue, exatamente? 
Depende do tamanho da pessoa. Um adulto tem cinco litros, em média.  
 



ATIVIDADE – Trabalho duro e um gênio de várias face s – em 
anexo 
 
ATIVIDADE – A Monalisa 
 

Professor, se você quiser enriquecer as atividades sobre Leonardo 
da Vinci e se sua escola tiver laboratório de infor mática em 
funcionamento, sugiro o endereço www.universia.com.br , que oferece um 
passeio virtual nas obras de Leonardo da Vinci. 

Outras obras abaixo: 
 

 
A Última Ceia 

 

 

Homem Vitruviano 

Leonardo da Vinci, 1490 

Lápis e tinta sobre papel 

34 × 24 cm 

Gallerie dell'Accademia 



O Homem Vitruviano é baseado numa famosa passagem do arquiteto romano 
Marcus Vitruvius Pollio na sua série de dez livros intitulados de De Architectura, um 
tratado de arquitetura em que, no terceiro livro, ele descreve as proporções de um 
corpo humano perfeito. 

Examinando o desenho, pode ser notado que a combinação das posições dos 
braços e pernas formam quatro posturas diferentes. As posições com os braços em 
cruz e os pés são inscritas juntas no quadrado. Por outro lado, a posição superior dos 
braços e das pernas é inscrita no círculo. Isto ilustra o princípio que na mudança entre 
as duas posições, o centro aparente da figura parece se mover, mas de fato o umbigo 
da figura, que é o verdadeiro centro de gravidade, permanece imóvel. 

 
Virgem de Granada 

 
Mona Lisa 

 
Virgem do Cravo 

 
Anunciação 

 
O batismo de Cristo 

 
Leda 

 
Virgem dos Rochedos 

 
Dama do arminho 

 
A Última Ceia 

 
Madonna Litta  

 
Retrato de 

Ginevra de Benci 

 
A sagrada família e 

o cordeirinho 

 
Essas imagens podem ser aumentadas ou diminuídas, separadamente. 
 
 
 



� Que gênio foi da Vinci, não? 
� Espero que você tenha gostado e se inspirado nas ob ras desse 

artista, inventor, anatomista... 
� Até a próxima! 
 
 
 
 

 
Motivando: 

Antes desse motivando, faça uma retomada com a turma de tudo o que já 
foi estudado sobre o tema trabalho, as profissões, a importância do mesmo na 
vida das pessoas, o salário que recebem pelos serviços prestados... 

Em seguida, explique que as atividades desenvolvidas pelo povo de um 
país fazem parte da economia desse país. Todos os profissionais ajudam a 
construí-la. 

Desembaralhe as letras e descubra os nomes de algumas das principais 
atividades econômicas do país. 

 
 

A R G I C L U T R U A 
AGRICULTURA 

 
I D N U S U R I T A 

INDÚSTRIA 
 
E R E N I G A 

ENERGIA 
 

E T X A R I T I V S M O 
EXTRATIVISMO 

 
T R U S M I O 

TURISMO 
 
P C E U Á I R A 

PECUÁRIA 

 
Hora da Leitura, Bate-papo e Registro do Bate-papo:  

 
Professor: 
• Providencie cópias dos textos para os alunos, que poderão ficar em 

duplas. 
• Faça a leitura passo-a-passo.  
• Durante as paradas na leitura, questione sobre conteúdos já estudados 

(nomes das regiões, região onde fica Goiás, a maior e a menor 
região...). 

• Peça que, durante a leitura eles destaquem informações importantes, 
sublinhando-as ou pintando-as. 

 
 

 
 
 



MUDANÇAS QUE ESTÃO NO MAPA  

Entenda como a divisão do território brasileiro evo luiu ao longo dos tempos!  

  

Hoje, nos parece tão óbvio que o Brasil seja 
dividido em cinco regiões, que nem paramos para 
perguntar por que ele foi organizado desse jeito. 
Da mesma forma, não questionamos por que um 
estado pertence a determinada região e não a 
outra. Agora que surgiu a curiosidade, vamos à 
investigação!  

O Brasil é o maior país da América do Sul. De 
acordo com dados de 1999, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
sua área é de 8.547.403,5 quilômetros quadrados. Apenas quatro países no mundo 
inteiro -- Rússia, Canadá, China e Estados Unidos -- têm território maior do que o 
brasileiro. Dividir o Brasil em regiões facilita o ensino de geografia e a pesquisa, 
coleta e organização de dados sobre o país, o seu número de habitantes e a idade 
média da população.  

A razão é simples: os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao 
acaso. Eles têm características semelhantes. As primeiras divisões regionais 
propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos físicos -- 
ou seja, ligados à natureza, como clima, vegetação e relevo. Mas logo se começou a 
levar em conta também as características humanas -- isto é, as que resultam da ação 
do homem, como atividades econômicas e o modo de vida da população, para definir 
quais estados fariam parte de cada região.  

Então, se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais 
útil: estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é 
melhor. Para a pesquisa, coleta e organização de dados, também. Assim é possível 
comparar informações de uma região com as de outra e notar as diferenças entre 
elas. Dessa forma, por exemplo, os governantes podem saber em qual região há mais 
crianças fora da escola. E investir nela para resolver o problema. 

 

 



Pequeno retrato das grandes regiões  

Atualmente, o Brasil tem 26 estados 
e um Distrito Federal distribuídos em 
cinco grandes regiões. E você já 
sabe que para fazer parte de uma 
mesma região os estados precisam 
apresentar características comuns. 
Na região Norte, Acre, Amazonas, 
Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e 
Tocantins têm em comum o fato de 
serem, em sua maior parte, cobertos 
pela Floresta Amazônica. Grande 
parte da população vive na beira de 
rios e a atividade econômica que 
predomina é a extração vegetal e de 
minerais, como o ferro, a bauxita e o 
ouro. Já os estados da região 
Sudeste -- Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo -- 
são os que mais geram riquezas para o país, reunindo a maior população e 
produção industrial. Na região Centro-Oeste, a vegetação predominante é o 
cerrado, que está sendo ocupado por plantações de soja e pela criação de gado. 
Na região Nordeste, o clima que predomina no interior é o semi-árido, embora no 
litoral, onde as principais atividades econômicas são o cultivo de cana-de-açúcar e 
de cacau, o clima seja mais úmido. Na região Sul -- que apresenta o clima mais frio 
do país --, destaca-se o cultivo de frutas, como uva, maçã e pêssego, além da 
criação de suínos e de aves.  

(Revista Ciência Hoje das Crianças nº 125, junho 2002. Adma Hamam de Figueredo eMaria 
Helena Palmer Lima , Departamento de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).Mara Figueira ,Ciência Hoje/RJ) 

 Após a leitura do texto, peça que a turma preencha o quadro abaixo com 
todas as informações contidas no texto sobre as Regiões Brasileiras. 

REGIÃO ESTADOS QUE A 
COMPÕEM 

CLIMA VEGETAÇÃO ATIVIDADES ECONÔMICAS  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

    



 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

ATIVIDADE: PROFISSÕES - EM ANEXO 

ATIVIDADE: O QUE É ECONOMIA? – EM ANEXO 
 
ATIVIDADE – GEOMETRIA (antes de iniciar com o livro  
didático) 

Professor, coloquei essa atividade como sequência da anterior “O que é 
Economia?”, na tentativa de criar um contexto para a mesma.  

Mas você poderá realizá-la quando quiser. De reprente, o contexto possa 
partir dos profissionais que trabalham em fábricas de embalagens. Peça que a 
turma leve para a sala embalagens em vários formatos , discuta como as 
mesmas são produzidas, fale da produção em série, dos materiais usados, e, 
finalmente, do formato das mesmas. 

 Tudo o que compramos para o nosso consumo vem dentro de embalagens. 
Você já prestou atenção nas embalagens dos produtos que você compra?  

 
 

     
 

 
 Às vezes, para embalar um presente ou até mesmo para guardar nossos 

pertences, compramos embalagens fabricadas especialmente para isso, em 
vários formatos. 
 
 
         
 
 
 
 



 Explore as formas, levando os alunos às seguintes c onclusões (que 
podem ser anotadas no caderno): 

• Existem formas planas e formas arredondadas, tanto na natureza, 
quanto criadas pelo homem. Peça que citem algumas. 

• As formas arredondadas apresentam curvas. Se empurradas sobre uma 
superfície elas rolam (faça uma demonstração). 

• As formas planas apresentam retas. Se empurradas sobre uma 
superfície elas escorregam (faça uma demonstração). 

• Vamos nos concentrar nas formas planas: analisem o número de lados 
que as mesmas possuem. Os lados são formados por polígonos (na 
caixa de sapatos, por exemplo, os lados são formados por retângulos; 
uma caixa de presente em forma de pirâmide, os lados são formados 
por triângulos...). 

• As formas planas apresentam “cantos”, onde as partes se encontram. 
• Esses cantos recebem o nome de vértice . 
• Peça que observem os objetos existentes na sala: o quadro, a mesa, o 

formato da própria sala, a porta, as janelas... todos têm vértices. 
• Com uma embalagem em mãos (uma caixa de sapatos, por exemplo, ou 

de giz), mostre a superfície plana, que se chama face.  
• As arestas são as “dobras”. 
• Ainda com a caixa em mãos, peça que a turma identifique vértices, 

arestas e faces. 
• DIGA QUE ESSAS FORMAS SÃO DENOMINADAS POLIEDROS. 

 
 

COM A MÃO NA MASSA 

Objetivos: 

Desenvolver nos alunos as concepções de vértice e aresta de um POLIEDRO. 

Material Necessário: 

- Canudos; 

- Grampos de Cabelo; 

- Tabela de coleta de dados (modelo abaixo). 

- as mesmas caixas trazidas pelos alunos e outras levadas especialmente pelo 
professor. 

 



Desenvolvimento: Para dar início ao trabalho de construção dos Poliedros, o 
professor poderá pedir aos alunos que utilizando os canudos e os grampos 
construam um cubo. O objetivo é perceber se os alunos conseguirão 
diferenciar a estrutura com três dimensões (cubo), da que possui duas 
dimensões (quadrado). Caso os alunos tenham dificuldade para construir o 
poliedro pedido, o professor deverá orientá-los pedindo que construam 
inicialmente dois quadrados. 

Obs: Os “vértices” deverão ser formados por três grampos, sendo que em cada 
um será encaixado um canudo. Em seguida, deve-se unir os quadrados 
através de seus “cantos”, utilizando mais quatro canudos. 

 

Finalizando essa construção o professor pode, utilizando o poliedro, denominar 
para os alunos as arestas do poliedro como sendo os canudos, e os vértices 
como sendo o encontro dos grampos.  

Diferentes Planificações dos Poliedros 
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DECAEDROS 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                    
                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
DODECAEDRO 
 
 
 
 
 

      
                                               
 
 
 

� Passaremos à última sequência de sugestões da apost ila. 
� Até breve! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Motivando: Emboladão 
 

 Objetivo: Esta dinâmica propõe uma maior interação entre os participantes e 
proporciona observar-se a capacidade de improviso e socialização, 
dinamismo, paciência e liderança dos integrantes do grupo. 

• Faz-se um círculo de mãos dadas com todos os participantes da 
dinâmica.  

• O professor deve pedir que cada um grave exatamente a pessoa a 
quem vai dar a mão direita e a mão esquerda. 

• Em seguida pede que todos larguem as mãos e caminhem 
aleatoriamente, passando uns pelos outros olhando nos olhos (para que 
se despreocupem com a posição original em que se encontravam).  

• O Coordenador pede que, ao sinal, todos se abracem no centro do 
círculo “bem apertadinhos". Então, pede que todos se mantenham nesta 
posição como estátuas, e em seguida deem as mãos para as 
respectivas pessoas que estavam de mãos dadas anteriormente, mas 
ninguém poderá sair do lugar. 

• Então pedem para que todos, juntos, tentem abrir a roda, de maneira 
que valha como regras: pular, passar por baixo, girar e saltar. 

• O efeito é que todos, juntos, vão tentar fazer o melhor para que esta 
roda fique totalmente aberta.  

• Ao final, pode ser que alguém fique de costas, o que não é uma contra-
regra. O professor parabeniza a todos se conseguirem abrir a roda 
totalmente! 

 
Bate-papo e registro do bate-papo: 
 
 Agora é hora de trazer para a vida o que aprendemos com a dinâmica. 

• A brincadeira foi interessante? O que foi mais interessante? 
• Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram? 
• Houve brigas, discussões? 
• Como chegaram a um acordo? 
• Foi necessária a colaboração de todos para atingir o objetivo? 

 
Junto com a turma façam um texto coletivo, os alunos ditam e você, 

professor, escreve, sobre o aprendizado que a dinâmica proporcionou.  
 
 
Hora da Leitura:   
 

Professor, o texto é extenso, providencie cópias pa ra os alunos. 
Façam uma leitura dinâmica: cada aluno lê uma frase . Se um tiver 
dificuldades na leitura, o outro ajudará. Isso é tr abalho em equipe! 

A leitura é fácil, mas há algumas palavras que prec isarão de sua 
interferência para a compreensão das ideias apresen tadas.  

Bom trabalho! 



Dez ótimas dicas para o trabalho em 

equipe 

Cada vez mais o trabalho em equipe é 
valorizado. Porque ativa a criatividade e 
quase sempre produz melhores 
resultados do que o trabalho individual, 
já que "1+1= 3". Por tudo isto aqui ficam 
dez dicas para trabalhar bem em equipe. 
 
 1. Seja paciente 

Nem sempre é fácil conciliar opiniões 
diversas, afinal "cada cabeça uma 
sentença". Por isso é importante que 
seja paciente. Procure expor os seus 
pontos de vista com moderação e 
procure ouvir o que os outros têm a 
dizer. Respeite sempre os outros, mesmo 
que não esteja de acordo com as suas 
opiniões. 
2. Aceite as ideias dos outros 

Às vezes é difícil aceitar ideias novas ou 
admitir que não temos razão; mas é 
importante saber reconhecer que a ideia 
de um colega pode ser melhor do que a 
nossa. Afinal de contas, mais importante 
do que o nosso orgulho, é o objetivo 
comum que o grupo pretende alcançar. 
3. Não critique os colegas 

Às vezes podem surgir conflitos entre 
os colegas de grupo; é muito importante 
não deixar que isso interfira no trabalho 
em equipe. Avalie as ideias do colega, 
independentemente daquilo que achar 
dele. Critique as ideias, nunca a pessoa. 
4. Saiba dividir 

Ao trabalhar em equipe, é importante 
dividir tarefas. Não parta do princípio 
que é o único que pode e sabe realizar 
uma determinada tarefa. Compartilhar 
responsabilidades e informação é 
fundamental. 
 

 
 
 
 
 

5. Trabalhe 

Não é por trabalhar em equipe que deve 
esquecer suas obrigações. Dividir 
tarefas é uma coisa, deixar de trabalhar 
é outra completamente diferente. 
6. Seja participativo e solidário 

Procure dar o seu melhor e procure 
ajudar os seus colegas, sempre que seja 
necessário. Da mesma forma, não deverá 
sentir-se constrangido quando 
necessitar pedir ajuda. 
7. Dialogue 

Ao sentir-se desconfortável com alguma 
situação ou função que lhe tenha sido 
atribuída, é importante que explique o 
problema, para que seja possível 
alcançar uma solução de compromisso, 
que agrade a todos. 
8. Planeje 

Quando várias pessoas trabalham em 
conjunto, é natural que surja uma 
tendência para se dispersarem; o 
planejamento e a organização são 
ferramentas importantes para que o 
trabalho em equipe seja eficiente e 
eficaz. É importante fazer o balanço 
entre as metas a que o grupo se propôs e 
o que conseguiu alcançar no tempo 
previsto. 
9. Evite cair no "pensamento de 

grupo" 

Quando todas as barreiras já foram 
ultrapassadas, e um grupo é muito coeso 
e homogêneo, existe a possibilidade de 
se tornar resistente a mudanças e a 
opiniões discordantes. É importante que 
o grupo ouça opiniões externas e que 
aceite a ideia de que pode errar. 
10. Aproveite o trabalho em equipe 

Afinal, o trabalho de equipe acaba por 
ser uma oportunidade de conviver mais 
perto de seus colegas, e também de 
aprender com eles. 
 
 
 

Autor desconhecido 
 
Atividade: SISTEMATIZANDO – em anexo 
 
 
Atividade: FELIZ DIA DO TRABALHO – em anexo 
 



Atividade: Brincando com múltiplos 
 

No pátio, com a turma dividida em grupos, dar o seguinte desafio: 
 
"Quero montar um grupo que contenha todos os números múltiplos do número 
5". Vocês têm... (combinar com eles um tempo) para realizar a tarefa.” 
 

• Primeira parte – compreendendo o significado das palavras: 
Procurar no dicionário o significado da palavra múltiplo. 
Deixar que registrem, troquem as descobertas feitas e tentem montar os 
grupos de múltiplos de 5. 
 
É importante que o professor circule, não só para observar de que forma os 
grupos encaminham seus trabalhos, mas também para lançar perguntas e 
desafios que possam ajudar à caminhada de todos os grupos. 
 
Ao final do tempo combinado, pedir que cada grupo apresente as suas 
descobertas. 
 

• Em seguida, organizar com eles, a partir das descobertas realizadas, o 
que são os múltiplos de um número e de que maneira esses grupos são 
formados. 

 
Múltiplos de um número natural 

Para obter os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número pela 
sequência de números naturais. Exemplo: 
5X0 = 0 
5X1 = 5 
5X2= 10 
5X3= 15 
5X4 = 20 e assim por diante. 
 
Dar vários números para que procurem os grupos de múltiplos. Encaminhar as 
descobertas para o fato de que estes grupos são infinitos. 
Lançar perguntas do tipo: 
Que números aparecem em todos os grupos? 
Ouvir as respostas que aparecerão, dando oportunidade para que eles 
percebam que o zero é múltiplo de todos os números e que o próprio número é 
sempre múltiplo dele mesmo. 
 
 

• Registrar formalmente as descobertas no caderno das crianças – é 
importante ressaltar que os registros devem ser sempre coletivos e 
elaborados com as palavras das crianças, este é ape nas um 
lembrete o que não pode ser esquecido. 

"O conjunto dos múltiplos de um número pode ser representado assim: 
M(5) = { 0,5, 10, 15, 20 ...} 
O zero é múltiplo de qualquer número natural. 
Todo número natural é múltiplo de si mesmo. 
Um número natural diferente de zero tem infinitos múltiplos. 
Para representar que um grupo ou conjunto é infinito, usamos reticências (...)" 
 
 
 



Atividade: divisores de um número 
Primeira aula: 
Com a turma dividida em grupos, dar o seguinte desafio: 

• Vamos dividir o número 12 por números iguais ou menores que 12 e 
descobrir quais dessas divisões são exatas . 

Deixar que os grupos trabalhem. Rodar pela turma observando se todos estão 
trabalhando e lançando desafios que ajudem aos grupos com maiores 
dificuldades. 
Depois que todos terminarem, pedir que cada grupo conte para os outros que 
resultados encontrou e de que forma chegou a eles. É importante permitir que 
os grupos possam relatar os “percursos” de suas descobertas, pois alguns 
grupos podem chegar aos resultados de maneiras diferentes. 
 
Conforme os grupos forem relatando suas descobertas, o professor poderá ir 
traçando no quadro os caminhos percorridos. 
As contas devem ser armadas e realizadas junto com os alunos para 
verificação dos resultados, pois dá oportunidade pa ra aqueles que 
possuem tempos de aprendizagem diferentes relembrar em o processo da 
divisão. 
Marcar com eles as contas que tiveram resto zero . Assim, encontraremos: 
12: 1 = 12 resto 0   (X) 
12: 2 = 6 resto 0     (X) 
12: 3 = 4 resto 0     (X) 
12: 4 = 3 resto 0      (X) 
12: 5 = 2 resto 2 
12: 6 = 2 resto 0      (X) 
12: 7 = 1 resto 5 
12: 8 = 1 resto 4 
12: 9 = 1 resto 3 
12: 10 = 1 resto 2 
12: 11 = 1 resto 1 
12: 12 = 1 resto 0     (X) 
Os números que dividem 12 e dão resto zero são: 1, 2, 3, 4, 6, 12 
 
Pedir que façam a mesma coisa utilizando outros números; 
Dar o número 6, o número 4, o número 8, o número 10, entre outros. 
Realizar a mesma marcação no quadro, para que eles percebam que estas 
divisões formam grupos. 
 

• Mostrar para eles que, os grupos de números que encontramos são 
chamados de Divisores de um número e que são representados assim: 

D(12) = {1,2,3,4, 6, 12} 
D(6) {1,2,3,6} 
 
Depois de montar com eles todos os conjuntos de números que eles 
descobriram com a turma dividida em grupos, deixar que encontrem, pelo 
menos, um conjunto de divisores sozinhos. 
Circular pela sala para saber se todos estão conseguindo fazer sozinhos. 
Incentivar aqueles alunos que terminam muito rapidamente a trabalharem junto 
aos colegas. 
 
Em seguida, fazer um registro formal do que é um conjunto de divisores e dar 
mais dois ou três números para que encontrem os divisores sozinhos. 



Lembre-se, na hora de elaborar o registro de descobertas com as crianças que: 
"Um número é divisor de outro quando o resto da div isão for igual a 0.” 
 
Segunda aula 
Iniciar a segunda aula, relembrando alguns conjuntos de divisores. 
Pedir que, em grupo, percebam semelhanças entre estes conjuntos – atributos 
que se repetem. 
Registrar as descobertas feitas: 
 
A- Todo número natural tem como divisores, pelo menos, o um(1) e ele 
mesmo. 
 
B- O zero não é divisor de nenhum número. 
 
C- O conjunto de divisores de um número natural é fini to, pois é um 
conjunto formado por números naturais e o maior div isor de um número 
natural é ele mesmo. 
 
D- Alguns números possuem apenas dois divisores, o um(1) e ele mesmo. 
(Aqui, caso a turma mostre interesse, o professor já pode introduzir o termo 
Número Primo.) 
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