
Tema Trabalho  
 

2° Ano 

 
 
A importância do trabalho na vida humana deve ser considerada e 

ensinada 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.  
 

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

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

funções: listas, entrevistas, cantigas de roda, adivinhas. 
• Ler em voz alta. 
• Identificar os gêneros textuais e suas respectivas finalidades.  
• Produzir e registrar pequenos textos com ideias claras mesmo que não o 

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

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

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

reagrupamento e sem reserva. 
• Representar, contar, ler e registrar os números até 200. 
• Reconhecer que o dia tem 24 horas. 
• Diferenciar ser vivo de elemento não-vivo. 



• Identificar a importância dos seres vivos. 
• Reconhecer a importância dos animais em nossas vidas. 
• Relatar oralmente e por escrito a história da sua rua. 
• Reconhecer as semelhanças e diferenças, a relação tempo e espaço, 

através do estudo da rua. 
• Reconhecer a rua como lugar de convivência. 
• Demonstrar, através de desenhos, a rua da sua casa. 
• Comparar semelhanças e diferenças naturais e culturais existentes entre as 

ruas. 
• Respeitar e valorizar as diferentes profissões. 
• Valorizar a cultura afro-descendente e seu papel na formação da sociedade 

brasileira. 
• Discutir regras de jogos coletivos. 
• Valorizar o trabalho em equipe. 
• Conhecer vida e obra de Leonardo da Vinci. 
• Criar tendo como inspiração a arte de Leonardo da Vinci. 
 

Procedimentos metodológicos 
 

Segunda-feira 
 
Acolhida: Cantar a música: Passa, passa gavião.  
 Utilizar a mímica para cantar a canção. Vá mudando o nome das 
profissões e fazendo gestos enquanto cantam.  
 

Passa, passa gavião 
 

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, etc.) 
 
Calendário: Apresentar o calendário do mês de maio. Explorar a escrita do 
nome do mês com alfabeto móvel e quadro de pregas. Explorar quantos dias 
tem o mês e explicar que nele comemora-se o dia do trabalho e o dia das 
mães. Marque essas duas datas comemorativas no calendário. 
Atividade: Calendário – em anexo. 
Leitura compartilhada: O que vou ser quando crescer? 
 Professora, entregue para os alunos o texto xerocopiado para que façam 
com você a leitura apontada. Antes disso leia para eles o trecho abaixo que 
fala do que é trabalho. 

As crianças nascem, crescem, estudam, tornam-se jovens e depois 
adultos. Nesse tempo elas também iniciam sua vida no trabalho.  

São muitos os tipos de trabalho que as pessoas realizam. 



O trabalho é muito importante para a vida em sociedade, pois as 
pessoas aprendem cada vez mais e também obtêm seu sustento. 
 

           Trabalho é toda atividade que as pessoas realizam e que provoca uma 
transformação. As pessoas que trabalham aprendem e modificam seu modo 
de viver. 
           Quando a criança estuda, arruma a cama, guarda o brinquedo também 
está realizando trabalhos que fazem parte da vida de criança. Porém, a 
criança não deve trabalhar para ajudar no orçamento de casa, nem deve fazer 
as tarefas que competem aos pais.  
           A criança deve estudar, brincar e colaborar em algumas tarefas 
domésticas. 

 

 



 
Roda de conversa: Após a leitura compartilhada, dizer às crianças que 
estamos iniciando o mês de maio e, como você havia falado ao apresentar o 
calendário, é o mês dedicado ao trabalhador e por isso, o mesmo receberá 
atenção especial. Conversar com os alunos sobre as profissões, fazendo 
alguns questionamentos: 

• O que é trabalho? 
• Vocês realizam algum tipo de trabalho? Quais? 
• Será que trabalhar é realmente importante? Por quê?   
• O que você quer ser quando crescer? 
• O que vocês entendem por profissão? 
• Tem alguma profissão que te chama mais atenção? 
• Nas profissões que o texto cita, qual delas vocês gostariam de ter? 
• E quais não gostariam? 
• Para vocês, alguma profissão é mais importante que outra? 
Professora, explique para seus alunos o que é ter uma profissão, que 

precisamos respeitar todas elas porque cada uma tem sua importância para a 
sociedade e para nossa vida. Explique também que todos nós precisamos de 
uma profissão para termos trabalho, sustentar nossas famílias e contribuir para 
a vida dos outros, mas que para isso precisamos estudar muito para sermos 
profissionais competentes seja qual for a profissão escolhida. 
Registro da roda de conversa: Registre, na frente das crianças, em um cartaz 
o que elas entenderam sobre a importância de ter uma profissão. Deixe que 



expressem suas opiniões. Fixe o cartaz na sala e faça a leitura apontada com 
seus alunos. Em seguida peça para que registrem no caderno (cópia 
significativa). 
Atividade: O que vou ser quando crescer? – em anexo. 
Atividade: Matematicando – em anexo. 
Hora da Leitura: Selecione os clássicos da literatura infantil que falam de 
trabalhos realizados pelos personagens. Ex: Cinderela, Três Porquinhos, 
Pinóquio, Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela Adormecida, etc. Deixe que 
manuseiem e leiam à vontade. Depois peça que fiquem em duplas e façam o 
reconto da história uns para os outros. 
Para casa:  Caça-profissões – em anexo.  
 

Terça-feira 
 
Acolhida: Brincadeira: Profissões 

 
 Coloque as crianças sentadas em círculo dentro da sala ou se preferir 
leve-as para a quadra da escola ou para algum lugar arejado. 

Leve para a sala uma bolinha de espuma ou bola de meia. 
Professora, você dará início a brincadeira atirando a bolinha de espuma, 

ou de pano, a qualquer um dos alunos. Este aluno, ao apanhar a bolinha, 
deverá dizer o nome de uma profissão, arremessando-a logo em seguida a um 
outro colega, que dirá o nome de um objeto usado nessa profissão, e então 
devolve a bolinha para a professora.  

Você, professora, passará a bolinha novamente a outro colega, que irá 
dizer o nome de outra profissão, e este jogará para outro dizer um nome de 
algum objeto usado nesta profissão, e assim sucessivamente.  

O aluno que repetir a profissão ou errar o objeto usado por ela sai da 
brincadeira. Você pode estipular um tempo para o aluno dizer – 5 segundos, 
por exemplo. 

Serão vitoriosos os que ficarem até o fim do jogo.  
Leve uma bala ou um pirulito para premiar os vencedores. 

Calendário: Use o calendário feito pelas crianças na segunda-feira durante 
todo o mês de maio. Peça que marquem o dia atual e o dia da semana. Conte 
com eles quantos dias haverá aula nesse mês e quantos dias não haverá aula. 
Localize o mês de maio no calendário anual: maio está antes de qual mês? E 
depois de qual mês? Você poderá usar o quadro de pregas e o alfabeto móvel 
para montar com eles esses nomes. 
Atividade: Feriados – em anexo. 
Leitura compartilhada:  
 
 



Você sabia?  
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. 
 
 
 

 
DIA DO TRABALHO 

 
Eu sou pequeno 

quero estudar 
quando crescer 
vou trabalhar. 

 
Eu quero ser doutor 
doentes vou curar 

Eu quero ser professor 
para as crianças ensinar. 

 
Eu serei aviador 
pelos ares voarei 

Eu serei um motorista 
passageiros levarei. 

 
Eu pedreiro, eu engenheiro 

eletricista, encanador.  
Eu pintor, eu carpinteiro,  
a casa está um primor. 

 
 

Olhe aqui o lavrador 
o dono da plantação. 

Eu aqui o criador 
cuidarei da criação.  
É útil o funcionário: 

 
O bombeiro, o carcereiro;  
Na cidade é necessário 

seja o lixeiro ou o carteiro. 
 

E vamos brindar 
o trabalhador 

que sabe trabalhar 
com fé e com amor! 

 
(Autor desconhecido) 

 

 
Roda de conversa:  Converse com as crianças sobre a leitura compartilhada, 
fazendo algumas perguntas: 

• Qual é o tipo de texto da leitura compartilhada? 
Professora, explique a estrutura de um poema, que está dividido em versos 

e estrofes, que tem rimas, etc. 
• O poema fala de quê? 
• Você conhece todas as profissões que fala no poema? 
• E o que cada uma faz? 
• Dessas profissões, você acha que alguma é mais importante que outra? 

Por quê? 
• Qual delas vocês acham mais interessante? Por quê? 
Professora, converse com seus alunos sobre as profissões que estão 

citadas no poema acima, esclareça qual a função de cada uma e enfatize que 
todas são importantes e que não tem nenhuma melhor que a outra. 
Atividade: Trabalho – em anexo. 



Atividade: Trabalhando com números – em anexo. 
Produção de texto: Adivinha das profissões – em anexo. 
 Professora, abaixo estão algumas sugestões de adivinhas para você 
trabalhar com seus alunos antes deles mesmos criarem as suas. Fique atenta 
para o produto final do mês de maio: um livro de adivinhas sobre as profissões, 
que deverá ser guardado na caixa de memória da turma para a exposição do 
final do ano.  
 Divida os alunos em duplas, os alunos alfabéticos e silábico-
alfabéticos serão os escribas e os alunos PSI, PSII, Ssvs e Scvs irão ajudá-los 
a formular as adivinhas. 
 Professora, está disponibilizado em anexo uma sugestão do livro de 
adivinhas das profissões, divida-as para os alunos, cada dupla faz uma ou 
duas adivinhas e depois monte o livro. 

 
Para casa: Entrevistando – em anexo. 

Peça aos alunos que façam a entrevista com o responsável por eles, 
que poderão auxiliá-los no preenchimento da mesma. Se o aluno estiver nas 
hipóteses A ou SA peça que eles mesmos façam a entrevista. Se não 
estiverem fale que peçam ajuda ao entrevistado. 
 

Quarta-feira 
 
Acolhida: Brincadeira: Agrupando profissões. 

• Professora, distribua para cada aluno um pedaço de papel com o nome 
de uma profissão.  

• Escolha no máximo 10 profissões diferentes.  
• Os alunos poderão receber profissões repetidas, pois o importante 

nessa atividade será a identificação da letra inicial. 
• Cada aluno deverá ler ou reconhecer a letra inicial de cada profissão e, 

ao seu sinal, deverão agrupar-se segundo a mesma. 
• Repita a brincadeira trocando os papéis, até o momento em que a 

mesma for significativa. 



Calendário:  Marcar o dia atual. Usar o calendário anual e explorá-lo com 
perguntas: Quantos meses do ano têm 30 dias? E 31 dias? Que mês vem 
antes de... e depois de... 
Roda de conversa: Deixe que as crianças socializem a entrevista feita em 
casa e anote no quadro as profissões que forem aparecendo. Faça algumas 
perguntas: 

• Vocês gostaram de ser os entrevistadores? 
• Como se sentiram? 
• Vocês acham que isso é uma profissão? 
• Os entrevistados de vocês começaram a trabalhar muito cedo? Já eram 

adultos ou ainda eram crianças? 
• Eles trabalham muito? 
• Eles gostam do que fazem? 
• Vamos ver quais foram os profissionais entrevistados? 
Professora, esclareça que trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido 

por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o 
trabalho, conforme a legislação de cada país. 

O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei, a menores de dezesseis 
anos, as crianças precisam estudar para ter uma profissão e desenvolvê-la 
depois que estiverem mais velhos e não quando são crianças. 

 
Atividade:  Lista das profissões. 
 Faça uma lista com os alunos no quadro com as profissões que 
aparecerem nas entrevistas, depois peça que a copiem no caderno (cópia 
significativa). 

Professora, você usará a lista para a atividade do gráfico. Selecione as 
cinco profissões que mais se repetirem.  
Atividade: Gráfico – em anexo.  
 Para construir o gráfico com as crianças sugerimos os seguintes 
encaminhamentos: 

• Criem um título para o gráfico. 
• Escolham as cinco profissões mais citadas. 
• Escolham as cores para a legenda e nomeie as profissões. 
• Completem o gráfico. 
• Proponha cálculos mentais. 

Leitura compartilhada: 
 

O que é que eu vou ser?  

Bete quer ser Bailarina 
Zé quer ser aviador 

Carlos vai plantar batatas 
Juca quer ser um ator. 



Camila gosta de música 
Patrícia quer desenhar 

Uma vai pegando o lápis  
E a outra põe-se a cantar. 

Mas eu não sei se vou ser 
Poeta, doutora ou atriz 

Hoje eu só sei de uma coisa: 
Quero ser muito FELIZ! 

                                                               Pedro Bandeira 
Atividade: O que é que eu vou ser? – em anexo. 
Atividade: Racha-Cuca – em anexo. 
Revisão de texto:  

Professora, a revisão coletiva é o momento de ajudar seus alunos a 
entenderem a estrutura de um texto; que é preciso pensar sobre quantas e 
quais letras usar. Na medida em que a revisão tornar-se hábito, os alunos 
ficarão mais criteriosos nas produções, não aceitando escrever de qualquer 
maneira e solicitando cada vez mais sua intervenção. 

Como as adivinhas são curtas, escolha uma de cada profissão e faça a 
revisão coletiva com eles para montar o livro. Faça a correção observando a 
escrita e reflita com os alunos se tem muitas palavras repetidas, se está 
faltando ou sobrando letras, se a palavra está escrita corretamente, se tem 
concordância, etc. Após terminarem a correção peça que façam a cópia 
significativa das adivinhas. 
Para casa: Diagrama – em anexo. 
 Professora para os alunos PSI, PSII, Ssvs e Scvs entregue a atividade 
com o banco de palavras e para os alunos SA e A entregue sem o banco de 
palavras. 
 

Quinta-feira 
 

Acolhida: Brincadeira: Adivinhando profissões. 
• Coloque os alunos sentados em roda. 
• 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 deve escrever no quadro o nome 

da profissão. 
• O jogo continua, com o aluno seguinte, na roda. 
• Se o aluno não acertar vai passando a roda, no sentido horário até que 

acertem. 
Sugestões:  
• Apaga o fogo. 
• Vende jornal.  
• Trabalha na feira.  
• Pinta casas. 
• Conserta sapatos. 
• Cuida dos doentes. 
• Faz comida. 



• Ensina crianças. 
Calendário: Marcar o dia atual do mês e da semana de verde, e explorar 
situações como: Que dia é hoje? E amanhã será qual dia?  Que dia foi ontem? 
Que dia da semana será amanhã? E depois de amanhã? E ontem foi? 
Leitura compartilhada e roda de conversa:  

Professora, passe essa figura abaixo em transparência ou leve os 
alunos para o laboratório de informática (se na escola tiver) para visualizarem e 
observarem as ruas e profissões. Depois leve o texto xerocopiado ou escreva-o 
em papel sulfite e faça a leitura apontada do mesmo. 

 
 Após observarem a figura faça as seguintes perguntas: 



• O que vocês encontraram na figura? 
• Vocês perceberam que tem muitos trabalhadores na figura? 
• Esses trabalhadores estão por todos os lugares, por todas as ruas? 
• E na sua rua tem algum desses trabalhadores? 
• E têm outros? Quais? 
• Quais são os trabalhadores que estão na figura? 

Atividade: Lista das profissões 
 Professora, escreva no quadro a lista das profissões que seus alunos 
forem encontrando na figura. Depois que terminar toda a sequência abaixo 
peça que copiem a lista de profissões no caderno (cópia significativa).  
 
 Professora, instigue-os a fazer a relação da rua em que moram com a 
rua da figura, que todas as ruas podem ter profissionais trabalhando em 
qualquer trabalho. Após a observação leia o texto abaixo. 
 Esse texto faz parte do livro “Tem de tudo nessa rua...” do escritor 
Marcelo Xavier. O autor nos conta a respeito de pessoas que estão presentes 
em uma rua imaginada por ele.  
 Vamos ler um trecho do livro? 

 
Tem de tudo nessa rua... 

Tem pipoqueiro... 
Tem comprador de papel velho... 

Tem camelô... 
Tem vendedor de algodão doce... 

Tem lambe-lambe... 
Tem vendedor de balões... 
... Nesta rua tem de tudo? 

                                      Marcelo Xavier 
 
 

 
           
          Professora, explique que lambe-lambe é o nome que se dá a um tipo de 
fotógrafo, muito comum no passado, que trabalhava, em geral, em locais 
públicos, especialmente em praças e parques. O nome possivelmente se deve 
a um procedimento que os fotógrafos faziam, de lamber a emulsão onde era 
gravada a imagem. Usando equipamentos grandes e pesados, o fotógrafo 
registrava momentos instantâneos dos pedestres, a pedido deles. 
 
 

• Na rua em que você mora, existem vendedores? 
• O que eles vendem? 
• Em todas as ruas tem pessoas trabalhando? 
• Você entendeu o que é lambe-lambe? 
• Você já viu alguma rua assim? 
• E a rua da sua casa como é? 
• Você gosta da sua rua? 
• Se pudesse mudar alguma coisa nela, o que mudaria? 
• Na sua rua tem mais casas ou mais comércios? 



• Você mora nessa rua há muito tempo? 
• A sua rua está do mesmo jeito que há alguns anos atrás ou ela está 

modificando? 
• O que está mudando nela? 
• Você conhece as pessoas que moram perto da sua casa? 
• Você tem uma boa convivência com eles? 

Atividade: Rua X Profissões – em anexo. 
 Professora, nessa atividade tem uma proposta para os alunos fazerem 
um acróstico. Se você ainda não tiver feito nenhum com eles, explique o que é, 
como faz e os auxilie no desenvolvimento da atividade. 
Atividade: Contando na padaria – em anexo. 
Hora da leitura:  Ler para os alunos o livro – Ossos do ofício de Gilles Eduar. O 
livro está em anexo no Power Point.  

Professora, leve os alunos para verem no computador, leia o livro, 
mostre as ilustrações e depois trabalhe com eles uma interpretação oral. Se na 
escola tiver o livro trabalhe com o próprio portador. Após a leitura e 
interpretação você pode fazer com eles um reconto oral do livro. Peça que 
cada aluno reconte um trecho do livro. Será uma atividade muito gostosa e 
interessante. 
Para casa:  Minha rua – em anexo.  
 

Sexta-feira 
 
Acolhida: Jogo: Bingo Maluco 

 
 
 Professora, para este jogo, siga os seguintes passos: 



• Entregue uma cartela, como a que está acima, do Bingo Maluco para 
cada aluno. 

• Peça que os alunos escrevam o nome de uma profissão em cada 
círculo. Deixe que escrevam a profissão que quiserem. 

• Leve para a sala já pronto um saquinho com as letras do alfabeto. 
• Sorteie uma letra de cada vez. 
• Quem tiver em sua cartela o nome de uma profissão que começa com a 

letra sorteada, marca na cartela. Se tiver mais de uma profissão com a 
letra sorteada marca também. 

• Atenção:  No Bingo Maluco, ganha o jogo quem menos marcar a cartela. 
Calendário:  Marcar o dia atual. Conte quantos sábados e domingos há no mês 
de maio. Fale dos trabalhadores que recebem pagamento semanal e dos que 
recebem pagamento mensal, mostrando-lhes a diferença entre mês e semana. 
Leitura compartilhada:  
 

A escola da bicharada 
 

          Na escola da bicharada, dona Corujinha, por ser muito sabida, é a 
professora. 
          O Burro ainda não sabe ler. A preguiça dorme o tempo todo e até hoje 
nada aprendeu. 
          A Hiena só dá risadas. O Macaco só faz palhaçadas. 
          O aluno que dá mais trabalho é o vaidoso Pavão. Ele não fica quieto na 
carteira, passeia o tempo todo, pra lá e pra cá, com sua cauda colorida. 
          Um dia o Pavão falou: 
          - Como sou belo! Vejam minhas penas! 
          O Macaco deu uma pirueta e respondeu: 
          - Ó vaidoso animal! Olhe para seus pés. Veja como são feios. 
          O pavão olhou para os pés, levou um enorme susto e ficou muito triste 
até o fim da aula. 

(adaptação da fábula de Esopo)  
 
 
Roda de conversa: 

• Vocês gostaram do texto? 
• Será que os bichos têm profissões? 
• A dona Corujinha tem uma? Qual? 
• Dentro de um formigueiro, por exemplo, será que tem divisão de 

tarefas? 
• Será que cada um tem uma profissão? 
• Que profissões seriam estas? 
• O que será ou quem será que define cada tarefa? 
• Vocês sabem que os animais são seres vivos? 
• O que vocês entendem por seres vivos? 
• E seres não vivos, o que é? 
• Toda essa bicharada do texto são seres vivos ou não vivos? 
Professora, explique para seus alunos a diferença de seres vivos e não 

vivos dando exemplos para que entendam melhor. 
Atividade: Lista de seres vivos e não vivos. 



Seres vivos  Seres não vivos  
  

Após terminarem o quadro, peça que copiem a lista no caderno (cópia 
significativa). 
Atividade:  Contando com a bicharada – em anexo. 
Artes: Este mês vamos conhecer um artista muito famoso: Leonardo da Vinci. 
Vocês já ouviram falar nele? Vamos conhecer um pouquinho dele? 

Desde pequeno Leonardo manifestou seus muitos talentos: excelente 
esportista, ótimo nadador e cavaleiro, engenhoso artesão e mecânico, o 
desenho e a pintura também o atraíam. Leonardo aprendeu as técnicas da 
pintura e escultura, bem como de ferreiro e mecânico. 

Leonardo não exagerara em sua apresentação, aliando uma 
personalidade fascinante à suas capacidades de escultor, pintor, arquiteto, 
engenheiro, músico, anatomista, naturalista, matemático, inventor, astrônomo e 
filósofo. Sua obra mais famosa foi Mona Lisa que se tornou também a mais 
famosa do mundo. 

 
A Mona Lisa: 

 
 

Pintada em 1503-06, a pintura mais famosa de Leonardo da Vinci, e 
provavelmente a mais famosa do mundo, é a Mona Lisa, intitulada: La 
Gioconda, que, com seu sorriso enigmático, deu à pintura fama universal. 

A história da pintura não é clara e foi alvo de muita discussão. De acordo 
com Vasari, a modelo é uma jovem mulher Florentina (Mona) Lisa, que, em 
1945 casou-se com Francesco del Giocondo, e, portanto, ficou conhecida como 
"La Gioconda". O trabalho provavelmente foi feito durante a segunda estada de 
Leonardo em Florença, e ele gostou tanto de sua obra que o carregou consigo 
para a França, onde foi vendido à Francisco I. 

Há controvérsias a esta teoria para a origem do quadro, porém, 
Leonardo da Vinci sempre manteve um registro dos modelos que se utilizava 
nas pinturas, mas não há um registro para qualquer modelo para a Mona Lisa.  

A doutora Lillian Schwartz, dos laboratórios Bell, formulou a teoria de 
que a Mona Lisa teria sido um auto retrato de Leonardo, e conseguiu apoiar 
sua tese através da digitalização dos dois retratos e superposição das 
imagens, mostrando claramente que os traços faciais da Mona Lisa se 
encaixam nos traços de Leonardo da Vinci. 

Já surgiram várias Mona Lisas depois que Leonardo a pintou. 
 Vocês sabiam que Maurício de Souza – o criador da turma da Mônica, 
também criou sua Mona Lisa através do retrato da Mônica. Veja como ficou 
legal. 



 
  Agora é com vocês! 

Observem os quadros de Mona Lisa de Leonardo da Vinci e de Maurício 
de Souza e faça a sua Mona Lisa. Seja criativo e faça sua obra de arte bem 
bonita.  

Professora, leve os alunos para apreciarem os quadros em 
transparência ou leve-os para ver no computador. Depois leve para a sala todo 
material disponível para pintarem a Mona Lisa e após faça um mural com as 
obras e deixe exposto para as outras salas e os pais apreciarem. 

 
Recreação dirigida:  
Brincadeira – Volêixiga. 

• Bexigas cheias com água e um pouco de ar. 
• É uma adaptação do jogo de voleibol, com a diferença que ao invés de 

bola, usaremos as bexigas.  
• O jogo procede como um jogo de voleibol, porém a bexiga não deverá 

ser tocada, mas sim segurada e depois lançada. 
• É interessante tornar obrigatório fazer três passes antes de passar a 

bexiga para o lado adversário. 
• A preocupação com a água dentro da bexiga, sendo que esta pode 

estourar a qualquer momento, é que cria a maior expectativa por parte 
dos participantes. 

• Cada vez que a bexiga estourar, outra será colocada em jogo. 
• Se a bexiga estourar nas mãos de um participante, será um ponto do 

time adversário. 
• No mais, o jogo prosseguirá como o voleibol propriamente dito. 

 
Brincadeira – Corrida do Feijão. 

• Divida os alunos em duas equipes. 
• Coloque no chão dois copos cheios de feijão, um para cada equipe. Nos 

dois copos deve conter o mesmo número de feijão. 
• Na outra extremidade deixe dois copos vazios. 



• O primeiro participante de cada time pega um canudo, corre até o copo 
que contém os grãos de feijão, aspira um grão no canudo e volta com 
ele até o copo vazio, onde deve depositá-lo.  

• A segunda pessoa só pode partir quando o grão de feijão trazido pelo 
colega estiver no copo. 

• A primeira equipe que conseguir transferir os grãos de feijão de um copo 
para o outro é a vencedora. 
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