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MANUAL DO PROFESSOR 5

COLEÇÃO VILA MUNDO

Caro(a) professor(a),

É com muito prazer que apresentamos a Coleção VILA MUNDO, uma proposta didática fruto 
da nossa experiência atuando com alunos e professores na docência e coordenação pedagógica da 
Educação Infantil e de uma incansável busca por pesquisas e estudos que pudessem contribuir para 
a melhoria na qualidade da educação e servir como base aos inúmeros desafios que temos visto 
ao longo do nosso percurso profissional, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental� 

Talvez você esteja se perguntando por que falar de Ensino Fundamental se esta coleção refere-se  
à etapa antecedente; mas foi justamente buscando compreender os enfrentamentos neste outro 
nível de ensino que descobrimos como é relevante que seja organizado um trabalho pedagógico na 
Educação Infantil que considere não apenas as características da criança de 4 e 5 anos, mas também 
suas necessidades e potencialidades nessa faixa etária, contribuindo para todo seu futuro escolar�

Para além do que é possível comportar numa obra didática física, esperamos instigar reflexões, 
apresentar caminhos e, principalmente, despertar a consciência para nossa responsabilidade, 
enquanto profissionais da Educação Infantil, de oportunizar às crianças pequenas a maior quantidade 
de possibilidades para a construção de um bom alicerce para suas aprendizagens cotidianas e futuras�

Nessa perspectiva, num primeiro momento trazemos uma leitura histórica, social e legal 
do tratamento da criança pequena e as possibilidades, previstas na legislação atual que regula a 
Educação Infantil, para a proposta pedagógica que apresentamos� Nesse âmbito, esclareceremos 
conceitos como numeracia e literacia, que são norteadores deste trabalho� Abordaremos alguns 
aspectos que consideramos de suma importância para o trabalho nessa faixa etária, destacando 
questões como a organização da rotina, a compreensão da progressão das aprendizagens e 
do desenvolvimento de habilidades e a necessidade de uma avaliação contínua e formativa�  
Serão disponibilizados alguns modelos construídos para facilitar e orientar o trabalho pedagógico�

Também apresentaremos um mapa dos conteúdos que elegemos para tratar em cada etapa 
(turma de 4 e 5 anos) e sua distribuição ao longo de cada Unidade da coleção�

Em cada proposta de atividade você também encontrará orientações quanto à proposição 
de atividades preliminares e ao seu desenvolvimento, possíveis riscos que podem ocorrer no 
desenvolvimento dos trabalhos e como minimizá-los ou solucioná-los e, também, sugestões de 
como ampliar ou explorar ainda mais os conteúdos trabalhados�

As escolhas que fizemos em cada abordagem estão de acordo com o resultado de nossa 
experiência profissional e das pesquisas da área da ciência cognitiva que constam na PNA (Política 
nacional da alfabetização)�

Esperamos que este material contribua com o seu trabalho junto às crianças da Educação 
Infantil, cooperando para que desenvolvam suas potencialidades nessa etapa e estejam mais 
preparadas para a aprendizagem nos níveis posteriores da educação escolar� Esperamos contribuir 
com sua prática e formação docente�

Djenane e Gislene

macpro07
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PRÉ-ESCOLA I   |  4 ANOS6

O HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

Iniciamos esta trajetória apresentando a linha do tempo que traça o percurso político e social da 
educação das crianças pequenas em nosso país, com seus principais marcos teóricos�

Ocorrem as primeiras 
iniciativas para o cuidado 

da criança�

Criação do MEC pelo Decreto  
nº 19�402, que ficou 

encarregado de todos os 
assuntos relativos ao ensino�

Brasil assimilou teorias dos EUA e 
Europa: uma visão assistencialista 

e compensatória, gerando um 
atendimento fragmentado e que 
não considera a capacidade da 

criança�

Constituição Federal 
reconhece a educação em 

creches e pré-escolas como 
direito das crianças e dever  

do Estado�

Criação da Lei de 
Diretrizes e Bases 
da Educação, que 

incorpora a Educação 
Infantil como 1º nível 

da Educação� 

Criação 
do ECA 

(Estatuto da 
Criança e do 

Adolescente)�
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MANUAL DO PROFESSOR 7

Criação do Referencial 
Curricular Nacional da 
Educação Infantil para 

nortear o trabalho com 
crianças de 0 a 6 anos�

Emenda Constitucional  
nº 59/2009, que determina 

a obrigatoriedade do 
atendimento aos alunos de 

4 e 5 anos e define as DCNEI 
(Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil)�

Instituída a PNA (Política Nacional 
de Alfabetização), que concebe 
a Educação Infantil (pré-escolar) 
como período para aquisição de 

habilidades de leitura e escrita que 
irão favorecer toda a vida escolar  

da criança�

Aprovação da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), 
que apresenta seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento 
e estrutura a Educação Infantil em 

cinco Campos de Experiência�

TRILHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
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Consideramos importante toda trajetória histórica da Educação Infantil, porém, vamos destacar apenas 
alguns pontos que contribuirão para se compreender a organização desta obra�

Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), definiu-se o currículo mínimo admitido 
para todas as instituições de ensino públicas e privadas, partindo da necessidade de garantir seis direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, a fim de que as crianças tenham condições de aprender em “situações nas 
quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se  
provocadas a resolvê-los”, construindo significados sobre si e tudo que as rodeia (BRASIL, 2017)�

Esses direitos de aprendizagem deram origem ao nome de cada Unidade desta coleção, em cada um 
dos seus volumes, e conduziram também a definição das temáticas e das atividades sugeridas, como vemos 
a seguir:

UNIDADE 1

CONHECER-SE
UNIDADE 1

CONHECER-SECONHECER-SE
UNIDADE 4

BRINCAR
UNIDADE 5

PARTICIPAR
UNIDADE 6

EXPLORAR
UNIDADE 2

CONVIVER
UNIDADE 3

EXPRESSAR

UNIDADE 6

EXPLORAR
UNIDADE 3

EXPRESSAR

VOLUME I

VOLUME II

Sob a perspectiva de arranjo curricular com o objetivo de acolher “as situações e as experiências concretas 
da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural”, a BNCC distribui os direitos de aprendizagem e desenvolvimento em cinco campos de experiência 
(BRASIL, 2017, p�7)�

Esses campos de experiência que estruturam a organização curricular na BNCC aparecem nos livros da 
coleção em forma de ícones no cabeçalho de cada atividade� Tais ícones destacam qual ou quais campos de 
experiência marcam a intencionalidade pedagógica da proposta e estão assim representados:

macpro07
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MANUAL DO PROFESSOR 9

Compreende-se que a Política Nacional de Alfabetização tende a complementar a BNCC,  
no sentido de que apresenta caminhos para que sejam alcançados os objetivos pedagógicos na Educação 
Infantil� Instituída em 2019, a PNA surge do anseio de “melhorar os processos de alfabetização no Brasil  
e os seus resultados” (BRASIL, 2019b)�

Nesse sentido, o documento parte da análise da situação atual da educação no Brasil e apresenta a 
ciência cognitiva como o embasamento para chamar a atenção à urgência de se criarem melhores condições 
para o ensino e a aprendizagem das habilidades de leitura e de escrita em todo o país�

Em consonância com a BNCC, a PNA destaca a importância de começar o processo de alfabetização já 
na Educação Infantil e, para além do letramento, desperta a atenção para a necessidade de um trabalho com 
consciência fonológica com as crianças desse nível de ensino�

A consciência fonêmica, a instrução fônica sistemática, a fluência em leitura oral, o desenvolvimento de 
vocabulário e a compreensão de textos e produção de escrita são pilares apresentados na PNA para mensurar 
o êxito na alfabetização� A estes pilares, podemos relacionar habilidades que aparecem na BNCC, como 
dominar as relações entre grafemas e fonemas e saber decodificar palavras em textos escritos�

Como visto, é de suma importância conhecer o histórico da Educação Infantil e o teor dos principais 
documentos que hoje legislam sobre esse nível de ensino, a fim de situar as práticas pedagógicas adotadas 
no contexto educacional vigente com o intuito de alinhar os objetivos dessas práticas aos definidos pela 
legislação� 

A seguir, conceituaremos dois termos que são destacados na PNA e são orientadores para que seja 
realizado um trabalho efetivo na Educação Infantil como função preparatória para a vida escolar futura  
das crianças�

CONCEITO DE LITERACIA

Literacia é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura 
e a escrita, bem como a sua prática produtiva (BRASIL, 2019b, p� 21)�

Trata-se de uma terminologia que vem sendo difundida desde os anos 1980, e no modelo de Timothy 
Shanahan e Cynthia Shanahan está dividida em uma pirâmide, como lê-se a seguir:

LITERACIA DISCIPLINAR  
(do 6° ano ao Ensino Médio)

Habilidades de literacia específicas para 
diferentes disciplinas, como história, ciências, 

matemática, literatura e artes�

LITERACIA INTERMEDIÁRIA (do 2° ao 5° ano)
Habilidades de literacia comuns a muitas tarefas, 
incluindo estratégias genéricas de compreensão 

de textos, significados de palavras comuns, 
conhecimentos ortográficos e fluência em leitura oral�

LITERACIA BÁSICA  
(da Pré-escola ao 1° ano do Ensino Fundamental)

Habilidades fundamentais para a alfabetização, como a 
decodificação e o conhecimento de palavras de alta frequência, 

que fundamentam virtualmente todas as tarefas de leitura� Inclui a 
literacia familiar, a literacia emergente e a alfabetização�

Figura 1 – Níveis de literacia. Fonte: BRASIL, 2019b.
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PRÉ-ESCOLA I   |  4 ANOS10

Na base da pirâmide a Pré-escola ou Educação Infantil é compreendida como uma das fases da aquisição 
de habilidades fundamentais para o processo de alfabetização formal� Compreende-se que, nessa etapa,  
a criança está submetida a uma literacia emergente quando, mesmo de maneira informal, está inserida num 
ambiente em que ocorrem práticas de linguagem oral e escrita, além de contato com os sinais gráficos e 
com materiais impressos� A essa literacia emergente atribui-se “o conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes relacionados à leitura e à escrita desenvolvidos antes da alfabetização” (BRASIL, 2019b, p� 22)�

Nesse âmbito, a partir de estudos baseados em evidências, o documento da PNA defende que, quanto 
mais variados forem os estímulos linguísticos proporcionados à criança na pré-escola, melhores serão seus 
resultados no processo formal de alfabetização� Assim, é necessário compensar as crianças que não tiveram 
em casa um ambiente rico linguisticamente, oferecendo-lhes maiores interações verbais�

De acordo ainda com as pesquisas apresentadas na PNA, quanto mais cedo forem adquiridas as 
habilidades fundamentais para a alfabetização, maior será o “sucesso no processo de aprendizagem da leitura 
e da escrita na vida escolar” das crianças (BRASIL, 2019b, p� 22)�

Além das práticas pedagógicas a serem adotadas na escola, também deve partir do ambiente escolar o 
estímulo à prática da literacia familiar� Como literacia familiar entende-se o conjunto de práticas e experiências 
relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores 
(BRASIL, 2019b)�

Na PNA enfatiza-se que há algumas habilidades e competências que devem ser adquiridas na Educação 
Infantil, mas também fica claro que a alfabetização formal se dá mesmo é no Ensino Fundamental� Nesse 
aspecto, devido à quantidade e qualidade das experiências e vivências de cada criança no que se refere à 
leitura e à escrita, algumas podem já ingressar nesse nível de ensino com desvantagem em relação a outras, 
e essas experiências e vivências estão intimamente ligadas ao nível socioeconômico de suas famílias�

Há cinco componentes essenciais para a alfabetização, segundo a PNA� São eles: a consciência fonêmica, 
a instrução fônica sistemática, a fluência em leitura oral, o desenvolvimento de vocabulário e a compreensão 
de textos� 

Tendo em vista esses componentes, à Educação Infantil se apresentam onze variáveis que vão ditar 
a consistência do desempenho posterior em leitura e escrita, de acordo com a PNA� Um montante de seis 
dessas variáveis fazem parte do relatório do Developing Early Literacy, do National Early Literacy Panel�  
São elas:

Conhecimento alfabético: conhecimento do nome, das formas e dos sons das letras do 
alfabeto�

Consciência fonológica: habilidade abrangente que inclui identificar e manipular 
intencionalmente unidades da linguagem oral, como palavras, sílabas, rimas e fonemas�

Nomeação automática rápida: habilidade de nomear rapidamente uma sequência aleatória 
de letras ou dígitos�

Nomeação automática rápida de objetos ou cores: habilidade de nomear rapidamente 
sequências de conjuntos de figuras de objetos (por exemplo, carro, árvore, casa, homem)  
ou cores�

Escrita ou escrita do nome: habilidade de escrever, a pedido, letras isoladas ou o próprio 
nome�

Memória fonológica: habilidade de se lembrar de uma informação dada oralmente por um 
período curto de tempo (BRASIL, 2019b, p� 30)�

As outras cinco habilidades de literacia emergente recomendáveis pela PNA que sejam também 
promovidas na Educação Infantil são:

Conceitos sobre a escrita: conhecimento de convenções de escrita (por exemplo, esquerda- 
-direita, cima-baixo) e de conceitos (capa de livro, autor, texto)�

Conhecimento de escrita: combinação de elementos do conhecimento alfabético, conceitos  
sobre a escrita e decodificação inicial�
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Linguagem oral: habilidade de produzir e compreender a linguagem oral, incluindo 
vocabulário e gramática�
Prontidão para leitura: geralmente uma combinação de conhecimento alfabético, conceitos 
sobre a escrita, vocabulário, memória e consciência fonológica�
Processamento visual: habilidade de parear ou discriminar símbolos apresentados 
visualmente (BRASIL, 2019b, p� 31)�

A presente proposta didática contempla essas variáveis que, de acordo com os resultados das pesquisas 
na área da ciência cognitiva da leitura, contribuirão como função preparatória para a futura alfabetização 
formal a que os alunos terão acesso no Ensino Fundamental�

Para cada uma dessas variáveis são trazidas atividades no volume do aluno, ou sugestões neste Manual, 
conforme o quadro a seguir�

VARIÁVEL SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Conhecimento 
alfabético

• manusear a letra em forma bi ou tridimensional;
• dizer o nome da letra;
• reconhecer a letra escrita em diferentes portadores de texto;
• fazer o movimento da letra em diferentes superfícies (utilizando um modelo ou 

autonomamente), com o corpo todo ou apenas com a mão, utilizando instrumentos 
diversos como giz de quadro, giz de cera, lápis, pincéis e outros;

• brincar de jogo da memória e bingo de letras;
• conhecer o som produzido pela letra e identificar sua presença nas palavras�

Consciência fonológica

• perceber e identificar palavras que se repetem num texto ouvido ou falado; 
• perceber palavras que rimam num texto ouvido ou falado;
• perceber nomes de objetos que começam com a mesma letra ou sílaba numa lista;
• fazer lista de nomes de pessoas ou desenhos que começam com a mesma letra (som) 

ou sílaba;
• contar o número de sílabas do nome de um desenho;
• brincar com jogos de quebra-cabeça com a ilustração e o nome de pessoas ou objetos 

dividido em sílabas;
• brincar com jogos da memória com ilustração e nomes de objetos que rimam�

Nomeação  
automática rápida • nomear rapidamente uma sequência aleatória de letras ou dígitos�

Nomeação  
automática rápida de 

objetos ou cores
• nomear rapidamente sequências de conjuntos de figuras de objetos ou cores�

Escrita ou  
escrita do nome

• reescrever palavras fazendo uso da memória visual;
• usar crachá ou ficha de identificação como referência para identificação de atividades 

e materiais;
• reescrever letras sob a perspectiva de um modelo ou mesmo ditadas;
• escrever palavras, que sejam de um mesmo campo semântico, com diferentes formações 

e quantidades de sílabas;
• reescrever o próprio nome sob a perspectiva de um modelo (crachá ou ficha de 

identificação) ou por meio de um ditado de letras que o compõem�

Memória  
fonológica

• repetir trava-línguas e parlendas;
• repetir lista de palavras que se iniciam ou terminam com a mesma sílaba;
• identificar palavras que rimam em um texto lido ou falado�
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VARIÁVEL SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Conceitos sobre  
a escrita

• fazer margem no papel usando pedaço pequeno de giz de cera na posição horizontal;
• usar adequadamente o lápis;
• definir e desenhar símbolos para marcar onde se deve iniciar e terminar a escrita na 

linha e na página (exemplo: estrela na parte superior esquerda da folha, e triângulo na 
parte inferior direita da página);

• marcar com clipes de cores diferentes onde começa e onde termina um livro;
• sob a orientação do(a) professor(a) ou de um adulto, identificar a capa de um livro,  

o nome do autor, a ilustração e o texto�

Conhecimento  
de escrita

• identificar onde inicia e termina uma palavra num texto de conteúdo conhecido, como 
parlendas, músicas ou estrofes de poemas;

• identificar palavras que começam com a mesma letra num texto ouvido;
• identificar sílabas de palavras que se repetem em nomes de pessoas ou objetos�

Linguagem oral

• ouvir a leitura de histórias ou outros textos;
• recontar histórias, relatar fatos ocorridos ou contar como se desenvolveu um jogo  

ou brincadeira, individual ou coletivamente;
• refletir sobre relação entre a fala e a escrita a partir do registro feito pelo(a) professor(a) 

de textos construídos coletivamente;
• interpretar textos ouvidos localizando informações explícitas;
• construir o conhecimento acerca do significado de palavras desconhecidas presentes 

num texto, a partir da sua própria experiência de vida, das vivências dos colegas e da 
utilização de recursos como glossários e dicionários;

• transmitir recados ou mensagens orais para pessoas de dentro ou fora da escola�

Prontidão  
para leitura

• fazer a leitura simulada de textos memorizados, como parlendas ou músicas, usando o 
dedo indicador no ritmo da leitura;

• brincar de jogo da memória de palavras e desenhos;
• identificar nome de pessoas ou objetos se orientando por pistas como letra ou sílaba 

inicial relacionada ou não ao nome de outra pessoa ou objeto;
• ampliar o vocabulário por meio de histórias ouvidas, experimentando o uso das palavras 

novas em outros contextos ou situações�

Processamento  
visual

• identificar letras ou palavras conhecidas em diferentes portadores de texto;
• identificar ausência de letras em palavras conforme orientação de um modelo;
• distinguir letras semelhantes com rotações diferentes (b, p, d, q)�

LITERACIA FAMILIAR

Além das propostas já apresentadas, há muitas outras que podem ser desenvolvidas com as crianças a 
fim de promover uma preparação para a alfabetização formal� Nesse âmbito, percebe-se uma demanda por 
um trabalho efetivo nas instituições de Educação Infantil, com investimento em esforços para fomentar a 
literacia familiar e busca por envolver os pais ou cuidadores na educação das crianças desde a sua gestação�

Literacia familiar é o conjunto de práticas e experiências relacionadas à linguagem, à leitura e escrita que 
as crianças vivenciam com seus pais, familiares ou cuidadores (BRASIL, 2019a)
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Interação verbal, leitura dialogada, narração de histórias (contatos com a escrita por meio de jogos, 
música, passeios e viagens) e motivação em relação à leitura e à escrita são algumas das práticas de 
literacia familiar� Um trabalho nesse sentido pode impactar significativamente os resultados dos estudos, 
especialmente das crianças de famílias de baixa renda (BRASIL, 2019a)�

De acordo com o documento Conta pra mim do MEC, a aprendizagem da leitura, que é um instrumento 
fundamental para a aquisição de outras aprendizagens, deve ser uma responsabilidade compartilhada com os 
familiares e cuidadores das crianças� Este documento direcionado às famílias esclarece sobre conceitos básicos 
referentes à aprendizagem da leitura e da escrita, aos quais nomeia como facilitadores da alfabetização� Numa 
linguagem simples, situa os leitores quanto à temática e, em seguida, apresenta sugestões de literacia familiar 
(BRASIL, 2019a)�

O quadro a seguir destaca algumas sugestões de como orientar pais e cuidadores para que ocorram 
essas práticas de literacia familiar que estão previstas no documento Conta pra mim:

SUGESTÕES DE PRÁTICAS DE LITERACIA FAMILIAR

Interações  
verbais

• iniciar uma conversa a partir de algo que tenha despertado a atenção da criança;
• perguntar como foi o dia, quais foram suas atividades, companhias e aprendizagens, 

demonstrando interesse; 
• falar e ouvir o que a criança tem a dizer e instigá-la a contar suas experiências e valorizar 

sua fala;
• estimular positivamente as atitudes corretas da criança;
• propor oportunidades em que a criança precise tomar decisões, dando-lhe opções de 

escolha;
• brincar de “faz de conta” com situações do cotidiano, como relações de compras em 

comércios e conversas telefônicas com familiares;
• apontar, nomear e descrever objetos que se apresentem em diferentes situações  

e contextualizar suas funções e usos;
• envolver a criança com o conhecimento alfabético relacionando, por exemplo, a letra 

inicial do seu nome ao nome de produtos que utilizam em casa, de outras pessoas ou de 
objetos, relacionando nomes que rimam;

• instigar a refletir sobre fenômenos da natureza, como fases da lua, mudanças de estação;
• repetir frases que a criança diz, reestruturando a linguagem e levando-a a conhecer uma 

forma melhor para se expressar;
• apresentar palavras novas para a criança�

Leitura 
dialogada

• ler ou contar histórias diariamente, ler todo tipo de texto para a criança e depois fazer 
perguntas sobre o conteúdo lido;

•  presentear a criança com livros;
• promover cantos da casa para a leitura, tornando esse momento prazeroso;
• trazer objetos que sejam pertinentes à leitura;
• mostrar ilustrações sobre o que será lido, incentivar a criança a criar expectativa  

e levantar hipóteses sobre a leitura que será feita;
• explorar o assunto do texto lido, além do que está escrito no suporte;
• usar diferentes entonações, expressões corporais e faciais no reconto de histórias;
• dar tempo para a criança fazer perguntas e valorizar seus comentários;
• quando a criança “fingir que está lendo”, incentivar, escutar com atenção suas histórias 

criadas;
• nomear as ilustrações dos livros;
• perceber se a leitura está sendo interessante para a criança e, se for o caso, escolher 

outro livro ou ler para ela em outro momento;
• ler e reler a mesma história;
• mostrar onde está o texto lido no livro, apontando-o com o dedo indicador;
• despertar a criança para letras, números ou formas geométricas que ela conhece quando 

aparecerem no texto;
• fazer perguntas sobre os personagens que aparecem na história e seus sentimentos,  

e sobre o lugar onde a trama acontece�

macpro07
rona transparency



PRÉ-ESCOLA I   |  4 ANOS14

SUGESTÕES DE PRÁTICAS DE LITERACIA FAMILIAR

Narração  
de histórias

• narrar histórias para a criança em diversos momentos da sua rotina;
• usar objetos para enriquecer a narração;
• interpretar, com tom de voz e expressão diferentes, os diversos personagens que 

aparecem na história;
• usar fantoches, máscaras e outros adereços para narrar histórias�

Contatos com  
a escrita

• despertar a criança para a presença da escrita nos diversos contextos do cotidiano;
• ler rótulos, embalagens de produtos, receitas culinárias, instruções, e-mails, mensagens 

no celular, cardápios, placas em voz alta;
• escrever listas, bilhetes, mensagens na frente da criança, chamando sua atenção para o 

que está sendo escrito;
• manusear e deixar disponíveis materiais impressos como revistas, jornais, gibis, livros, 

encartes de comércios;
• disponibilizar instrumentos para a escrita, como lápis, giz de cera, papéis etc�;
• nomear objetos da casa;
• propor atividades que auxiliem na coordenação motora, como recorte, rasgadura e 

modelagem com massinha caseira;
• mostrar como se faz o traçado das letras e incentivar a criança a tentar reproduzi-lo;
• ensinar a criança a escrever o que tem sentido para ela, como o próprio nome e o nome 

de pessoas conhecidas;
• incentivar a levantar hipóteses sobre a escrita, registrando listas de compras e de 

convidados para festa de aniversário, convites, mensagens, bilhetes etc�

Atividades  
diversas

• estimular brincadeiras de “faz de conta”, pega-pega, esconde-esconde etc�, estimulando 
o uso da linguagem;

• propor jogos de bingo, memória, dominós de rimas, cruzadinhas e outros para a criança;
• encorajar a criança a praticar esportes, respeitando regras e aprendendo sobre  

a convivência em grupo;
• oportunizar à criança a participação em eventos sociais como festas de aniversário  

e casamento, a fim de que ela interaja com outras pessoas;
• realizar passeios a diferentes espaços de interação como parques, bibliotecas etc�;
• explorar as idas aos comércios locais, valorizando as oportunidades de comunicação 

verbal�

Motivação

• mostrar à criança a importância da leitura com suas próprias atitudes;
• demonstrar a ela que você acredita em sua capacidade;
• evitar comparações entre as crianças;
• valorizar suas produções e expô-las em local de destaque na casa;
• ressaltar a importância da fala/expressão da criança e evitar apelidos pejorativos;
• encorajar a criança sempre que uma dificuldade for superada e motivá-la a continuar 

tentando quando ainda não tiver vencido (Brasil, 2019a)�
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Algumas dessas práticas estão contempladas como propostas de atividades nesta coleção� Ao final de 
cada Unidade, nos volumes do aluno, podem ser identificadas por meio do ícone abaixo:

É necessário incentivar as famílias a assumirem seu papel no processo de preparação das crianças para 
a alfabetização formal, mas tal processo algumas vezes vai requerer formação dos pais e cuidadores para que 
sejam capazes de atuar nesse aspecto�

No Manual Digital do Gestor, que acompanha este material, o gestor terá acesso a informações para 
liderar o referido processo�

O CONCEITO DE NUMERACIA

Conforme apresentado na Política Nacional de Alfabetização (PNA), o conceito de numeracia teve sua 
origem no relatório Cockcroft (1982 apud STEEN et al�, 2001), sob a responsabilidade do governo britânico� 
A expressão em inglês numerical literacy, popularizada como numeracy, em português se convencionou 
chamar numeracia (BRASIL, 2019b)�

De acordo com o art� 2º, inciso X da PNA, o conceito de numeracia é expresso como “o conjunto 
de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a matemática”� Trata-se, assim, das 
habilidades que permitem resolver problemas da vida cotidiana e lidar com informações matemáticas  
(BRASIL, 2019b, p� 24)�

A numeracia não se limita à habilidade de usar números para contar, mas se refere antes à de usar 
a compreensão e as habilidades matemáticas para solucionar problemas e encontrar respostas para 
as demandas da vida cotidiana� Desde os primeiros anos de vida, a criança pode aprender a pensar e a 
comunicar-se usando de quantidades, tornando-se capaz de compreender padrões e sequências, conferindo 
sentido aos dados e aplicando raciocínio matemático para resolver problemas (BRASIL, 2019b)�

De acordo com os resultados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA/2016), verificou-se que 
54,46% dos estudantes tiveram desempenho abaixo do adequado em matemática� Essa realidade também 
se fez presente nos resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (Pisa, na sigla 
em inglês), edição de 2015, que enfatizou o baixo desempenho em matemática já identificado nas avaliações 
brasileiras, na qual 70,3% dos alunos avaliados situaram-se abaixo do nível 2 nas competências de numeracia 
(BRASIL, 2019b)�

EM QUE ESSES RESULTADOS SE RELACIONAM COM A EDUCAÇÃO INFANTIL?

As evidências científicas indicam que programas de incentivo ao processamento numérico na idade  
pré-escolar estão associados a ganhos futuros na aprendizagem da matemática� 

Conforme apontam Corso; Dorneles (2010) apud Brasil (2019a), os professores da Educação Infantil 
podem contribuir para o desenvolvimento da numeracia dos alunos por meio do ensino de matemática básica 
nesta fase, visto que a ciência da cognição matemática tem demonstrado que, ao contrário do que se pensava,  
as crianças pequenas já possuem e desenvolvem habilidades matemáticas desde muito cedo (BRASIL, 2019b)�
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Por isso, faz-se relevante considerar um trabalho sistematizado com as habilidades de numeracia no 
âmbito da Educação Infantil� O(A) professor(a) precisa organizar a sua ação pedagógica e didática pensando 
nas prioridades para o ensino de matemática na Educação Infantil, considerando como ponto de partida o 
que as crianças já sabem e o que se espera que elas aprendam� Nesse processo, é preciso compreender que 
as habilidades vêm antes da atividade, ou seja, primeiro você precisa ter clareza do que deseja ensinar e,  
a partir disso, selecionar atividades que melhor desenvolvam tal habilidade�

No processo de sistematização, ao propor a atividade, considere a importância dos seguintes aspectos:

INTRODUZIR uma nova capacidade/habilidade, levando os alunos a se familiarizarem com 
conteúdos e conhecimentos� Esta introdução não significa somente um primeiro contato 
com o conceito apresentado, mas também a primeira experiência escolar planejada pelo(a) 
professor(a), para sua turma poder trabalhar sistematicamente com tal capacidade�
APROFUNDAR na aplicação de um conhecimento que já foi ensinado� Significa organizar e 
planejar diversas atividades que enfoquem o conteúdo trabalhado e já garantido na sala de 
aula� Este aprofundamento deve ser utilizado como recurso de sistematização do trabalho 
desenvolvido na rotina escolar e favorecer a aprendizagem dos alunos�
CONSOLIDAR significa sedimentar, tornar claros e evidentes os avanços que ocorreram 
na progressão da aprendizagem e no desenvolvimento dos alunos� Estes conhecimentos 
devem ser os principais objetos de reflexão (BATISTA et al� 2005)�

Vale destacar que na Educação Infantil os processos mais recorrentes são os de introduzir e aprofundar, 
visto que a consolidação da maioria das habilidades se estenderá ao longo do Ensino Fundamental�

Professor(a), no momento de planejar sua aula de numeracia, lembre-se sempre de organizar sua rotina 
para orientar seu planejamento� 

CORPO, MATERIAL MANIPULATIVO E REGISTROS

O trabalho com a Educação Infantil deve iniciar pelas práticas corporais, utilizando o corpo como 
instrumento de inúmeras aprendizagens, inclusive da matemática� A prática corporal envolve a ação das 
crianças sobre o próprio corpo para experimentar o espaço e se apropriar dos conceitos matemáticos� 

Na coleção considerou-se o uso desse instrumento, tão rico nas práticas de construção dos conhecimentos 
matemáticos, como ponto de partida para o desenvolvimento das habilidades da numeracia, buscando 
significá-las pelo uso do corpo em situações de contagens, medições, sensações� 

Além das práticas corporais, outro aliado das construções conceituais da numeracia são os materiais 
manipulativos que, de acordo com Smole e Diniz (2012), são pensados para realizar com objetos aquilo que 
deve corresponder às ideias ou propriedades que se deseja ensinar aos alunos� São recursos que podem 
contribuir tanto para apropriação de novas ideias quanto para aplicação de conhecimentos que a criança 
possui num outro contexto, mais complexo e desafiador�

COMO REGISTRAR OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DAS PRÁTICAS 
CORPORAIS E DOS MATERIAIS MANIPULATIVOS?

O registro é fundamental para organizar a aprendizagem, pois o uso do corpo ou dos materiais 
manipulativos não deve ser visto numa perspectiva espontaneísta� Dessa forma, é importante que  
as crianças consigam se apropriar e sistematizar essas aprendizagens com a mediação do(a) professor(a), 
para que o material ou a prática não se perca nos instrumentos�

Para tanto, deve-se estimular a estruturação das atividades em registros construídos pela criança a 
partir da realização das atividades (corporais ou manipulativas)� Esse registro deve retratar a percepção dela 
sobre o que acabou de vivenciar� Inicialmente, é predominantemente pictórico, por isso, ao longo da coleção a 
representação de raciocínios por meio do desenho foi tão estimulada� Ao longo da Educação Infantil, espera-se  
que as crianças comecem a fazer uso da linguagem matemática para realizarem seus registros, utilizando 
bolinhas, sinais e estratégias que permitam verbalizar seus raciocínios�
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NUMERACIA SOLIDÁRIA

Assim como no trabalho processual a partir do corpo, seguido por materiais manipulativos para somente 
depois se chegar à abstração de conceitos, os modos de organização também precisam ser pensados de forma 
processual e diversificada� As aprendizagens matemáticas não podem ser solitárias, precisam ser solidárias� 
Por isso é tão relevante considerar as atividades coletivas, em grandes grupos, pequenos grupos, duplas e em 
alguns momentos individuais�

Leal (2005) destaca quatro modos de organização das atividades que devem ser considerados pelo(a) 
professor(a):

grande grupo: o(a) professor(a) realiza uma única atividade, tendo por objetivo desenvolver 
determinados conhecimentos;
pequenos grupos: cada grupo pode trabalhar independentemente, realizando a mesma 
tarefa, ou em atividades diferentes, em que cada grupo tenha uma tarefa a ser cumprida;
duplas: as duplas têm a possibilidade de levantar hipóteses, discutir e argumentar suas 
ideias de forma mais intensa, sem precisar disputar a fala com o grande grupo;
individualmente: o aluno tem a possibilidade de refletir e sistematizar os seus próprios 
saberes e coordenar suas ações (LEAL, 2005, p� 12)�

Professor(a), esta coleção foi organizada de forma a permitir os quatro modos de organização nas 
atividades propostas� Faça uso desses momentos para possibilitar que as crianças construam conhecimentos 
matemáticos e socioemocionais de forma colaborativa� 

ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A rotina é uma forma de organizar o tempo, em meio a tantos objetivos de aprendizagem�   
O(A) professor(a) precisa estar atento e cuidar desse tempo pedagógico, ou seja, organizar o planejamento 
contemplando a frequência de cada atividade no seu programa, de acordo com a relevância da atividade 
nessa faixa etária�

A rotina é relevante tanto para o aluno, quanto para o(a) professor(a)� Para os alunos é uma importante 
ferramenta de construção da noção temporal, além de oferecer segurança pela continuidade, pela organização 
e previsão de atividades� Para o(a) professor(a), auxilia na organização e no planejamento diário das atividades� 

O registro da rotina no quadro é estratégia que poderá favorecer o acompanhamento da sequência das 
atividades pelos alunos, além de propiciar-lhes a compreensão e o uso de noções temporais, como: antes, 
depois, agora, ontem, hoje, amanhã� 

Na organização dessa rotina, o(a) professor(a) precisa considerar a frequência das atividades a serem 
realizadas, refletindo sobre o que deve ser realizado todos os dias, o que pode ser realizado semanal ou 
quinzenalmente�

Chamamos de atividades permanentes aquelas que mantêm sua frequência ao longo de determinado 
período de tempo na rotina (diária, semanal, quinzenal)� Na coleção, destacou-se a importância de algumas 
atividades permanentes no trabalho com a numeracia:

• Registro no quadro de rotinas
• Roda de conversa
• Exploração do calendário
• Contagem dos alunos e comparação  

da quantidade
• Contagens diversas

• Exploração do cartaz do tempo
• Jogos
• Brincadeiras 
• Uso do livro didático
• Traçado dos números
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Além dessas, outras também fazem parte do quadro permanente de atividades da literacia, como:

• Contação de histórias
• Leitura de textos diversos
• Discussão sobre as histórias e textos ouvidos
• Exploração da chamada da turma
• Brincadeiras de faz de conta

• Jogos 
• Rodas de conversa
• Uso do alfabeto e sílabas móveis
• Traçado das letras 

FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Apresenta-se uma sugestão da frequência dos conteúdos e práticas que deverão ser contempladas de 
forma interdisciplinar – ampliando o olhar da criança para o ambiente que a cerca – no trabalho com a 
numeracia e a literacia na rotina da Educação Infantil�

ATIVIDADES DE NUMERACIA

O QUE PRECISA TER TODO DIA?

Uso do 
calendário

Recitação  
oral

Contagem e 
quantificação

Traçado dos 
números

Conceitos 
básicos

Desafios 
matemáticos

O QUE PRECISA TER PELO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA?

A CADA 15 DIAS

Coordenação  
motora fina

Classificação

Coordenação  
motora grossa

Seriação

Esquema  
corporal

Quantidades  
contínuas

Orientação  
temporal

Gráficos (leitura  
e construção)

Orientação  
espacial

Tabelas (leitura  
e construção)

O QUE PRECISA TER PELO MENOS UMA VEZ NA SEMANA?

Comparação 
entre conjuntos

Quantidades 
descontínuas

Noções de  
formas 

geométricas

Análise e 
síntese (quebra-

-cabeças)

Identificação de 
padrões Medições

Figura 2: Frequência das atividades de numeracia na rotina da Educação Infantil.
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ATIVIDADES DE LITERACIA

O QUE PRECISA TER TODO DIA?

Nome  
próprio Alfabeto Leitura Escrita Desenho Rodas de 

conversa Músicas

O QUE PRECISA TER PELO MENOS DUAS VEZES NA SEMANA?

Escrita espontânea Contação de histórias Jogos Consciências fonêmica  
e fonológica

O QUE PRECISA TER PELO MENOS UMA VEZ NA SEMANA?

Produção textual oral ou escrita, 
individual ou coletiva Brincadeiras de faz de conta Verbalização oral orientada  

ou espontânea

Figura 3: Frequência das atividades de literacia na rotina da Educação Infantil.

DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

A preservação da rotina é um fator muito relevante na Educação Infantil� Porém, é essencial que as 

atividades oferecidas à criança sejam bem diversificadas considerando-se o caráter criativo que envolve essa 

faixa etária� 

As atividades propostas devem oferecer a oportunidade de uso de diferentes materiais na sala de aula, 

no pátio, na sala de leitura e em tantos outros espaços da escola� 

Nesta coleção, é possível perceber uma grande variedade dessas propostas e também um material 

complementar que subsidia tal ideia� Esse material está identificado na coleção por meio dos ícones abaixo�

O ícone da seção Material Complementar que está localizada ao final do livro é:

MATERIAL COMPLEMENTAR

As atividades em que o aluno necessitará de Material Complementar para sua realização 
serão identificadas com esse símbolo�
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PROGRESSÃO DOS CONTEÚDOS CONTEMPLADOS NA COLEÇÃO (4 E 5 ANOS)

Para organizar essa rotina é fundamental que o(a) professor(a) tenha clareza do que ensinar, para que 
seja possível organizar seu tempo pedagógico� A fim de facilitar essa compreensão, apresenta-se em forma de 
quadro o conjunto de conteúdos e habilidades contemplados na coleção� Vale destacar que essa organização 
atende aos campos de experiência da BNCC e ao disposto na PNA�

CONTEÚDOS E HABILIDADES DE NUMERACIA CONTEMPLADOS NOS LIVROS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS

CONTEÚDOS HABILIDADES

Noções de quantidade, 
algarismo, somas, 

subtrações, proporções 
simples envolvendo 

números de apenas um 
algarismo

• Identificar os números de 0 a 20, no mínimo�
• Comparar conjuntos, utilizando os conceitos de “maior”, “menor” e “igual”�
• Conceituar “muito”, “pouco” e “nenhum”�
• Relacionar algarismos de 0 a 9 com suas representações gráficas e as quantidades que 

representam�
• Traçar a representação dos algarismos�
• Somar e subtrair os números de um algarismo� 
• Estabelecer a noção de dobro e de metade com apoio visual�
• Contextualizar quantidades em contagens de dinheiro, pessoas e objetos em geral�

Noções de localização, 
posicionamento, 

espacialidade, 
direcionalidade, tempo, 
tamanho, peso e volume

• Identificar posições e direções, como “em cima” e “embaixo”, “à frente”, “atrás”  
e “entre”, “direita” e “esquerda”, “perto” e “longe”�

• Ordenar sequências temporais, utilizando conceitos como “passado”, “presente”  
e “futuro”, “ontem”, “hoje” e “amanhã”, “dia”, “mês” e “ano”�

• Distinguir entre “maior” e “menor”, “grande” e “pequeno”, “longo” e “curto”, “alto”  
e “baixo”, “pesado” e “leve”, “dia” e “noite”�

Noções de formas 
geométricas elementares

• Identificar triângulos, retângulos, circunferências e linhas� 
• Comparar figuras geométricas� 
• Visualizar e manipular mentalmente objetos bidimensionais e tridimensionais�

Noções de raciocínio lógico 
e raciocínio matemático

• Identificar e continuar sequências� 
• Resolver quebra-cabeças�
• Recolher e interpretar dados�
• Construir gráficos básicos�
• Identificar padrões�
• Representar raciocínios de forma concreta e verbal�

CONTEÚDOS E HABILIDADES DE LITERACIA CONTEMPLADOS NOS LIVROS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS

CONTEÚDOS HABILIDADES

Consciência fonológica  
e fonêmica

• Segmentar frases em palavras e palavras em sílabas�

• Reconhecer a produção de rimas e aliterações�

• Identificar o primeiro som (fonema) de palavras�

• Segmentar palavras em seus sons (fonemas)�

• Sintetizar sons (fonemas) em palavras�
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CONTEÚDOS E HABILIDADES DE LITERACIA CONTEMPLADOS NOS LIVROS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS

CONTEÚDOS HABILIDADES

Conhecimento  
alfabético

• Identificar todas as letras em ordem alfabética, nas formas bastão e cursiva�
• Associar cada letra a sua realização fonológica dominante�
• Associar cada letra aos exemplos de substantivos concretos (objetos, animais, 

cenários, etc�), cuja grafia se inicia pela letra em questão�
• Produzir e identificar palavras que comecem com o som (fonema) da letra trabalhada, 

incluindo o próprio nome, os nomes de colegas e familiares e palavras simples�
• Interagir entre as representações visual, espacial e sensório-motora das letras, 

mobilizando os diversos sentidos para a identificação das letras e de seus sons 
(fonemas)�

• Recitar o alfabeto e a pronúncia dos sons das letras�

Desenvolvimento  
do vocabulário

• Ampliar o vocabulário conhecendo palavras novas, seu significado e uso social�
• Associar as palavras novas a campos semânticos e ao conhecimento prévio�
• Associar as palavras novas a um suporte de imagem�

Compreensão oral  
de textos

• Compreender a leitura oral dos alunos por meio de estratégias de interação verbal e 
leitura dialogada�

• Acompanhar a leitura em voz alta, realizada pelo(a) professor(a), de textos 
acompanhados (precedidos ou sucedidos) de perguntas para desenvolver e aferir a 
curiosidade e a compreensão oral, envolvendo o emprego de pronomes interrogativos 
e adverbiais, tais como “quem”, “que”, “qual”, “quanto”, “quando”, “onde”, “por que”, 
bem como perguntas abertas sobre os textos e seus temas, a exemplo de descrição 
de personagens, situações e cenários, fomentando a habilidade de inferência e de 
previsão de desfechos�

• Descrever imagens, ilustrações e cenas ficcionais e não ficcionais, por meio de 
condução do(a) professor(a)�

Produção de  
escrita emergente

• Desenvolver a coordenação motora fina e a manipulação do lápis em atividades de 
desenhar, traçar, colorir, pintar, tentativas de escrita, entre outras�

• Realizar traçados de grafismos, tais como círculo, onda, linha em serra e outros,  
em especial aqueles que remetam aos formatos das letras cursivas e bastão�

• Realizar o traçado das letras, além de mapeamento motor da escrita das letras no ar, 
em caixas de areia ou outros meios para estimular a aprendizagem multissensorial 
das letras e da grafia delas�

• Realizar a escrita emergente do próprio nome e do nome de alguns colegas,  
bem como de listas, textos memorizados e palavras simples�

A progressão dos conteúdos é um aspecto importante no trabalho pedagógico, considerando a 
relevância do passo a passo para alcançar aprendizagens significativas� As habilidades de numeracia e literacia 
precisam ser contempladas em sala de aula de forma processual: introduzindo, aprofundando e consolidando 
habilidades de forma a propiciar que as crianças aproveitem seus conhecimentos prévios nas experiências de 
novas aprendizagens�

É importante compreender que o processo no ensino de qualquer habilidade é essencial para que a 
criança tenha oportunidade de construir seus conhecimentos� Retomar conteúdos e conceitos ao longo 
do processo, propor repetições/memorizações, faz-se necessário para que essa apropriação seja de fato 
efetivada pela criança�

No trabalho com essa progressão, vale dizer que todas as propostas apresentadas na coleção partiram 
sempre do corporal, seguindo pela manipulação de objetos até o registro pessoal de vivências� Todo esse 
processo permeado sempre pelas brincadeiras e interações�

Nas próximas páginas apresentam-se os mapas com a distribuição dos conteúdos de numeracia e, logo 
em seguida, de literacia na coleção, nos quais será possível evidenciar a progressão dos conteúdos propostos�
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MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS DE MUNDO NATURAL  E SOCIAL  
DO LIVRO PARA CRIANÇAS DE 4 ANOS

• Corpo  
Humano

• Família e graus 
de parentesco

UNIDADE 1

• Sentidos
• Astronomia

UNIDADE 3

• Sentidos
• Cidadania

UNIDADE5

• Rotinas e  
hábitos do  
dia a dia

• Escola

UNIDADE2

• Brincadeiras 
regionais e 
culturais

• Sentidos

UNIDADE 4

• Fenômenos 
meteorológicos

• Cultura 
indígena

UNIDADE 6

MAPA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS DE MUNDO NATURAL E SOCIAL  
DO LIVRO PARA CRIANÇAS DE 5 ANOS

• Família e graus  
de parentesco

• Rotina e hábitos 
do dia a dia

• Sentidos

UNIDADE 1

• Plantas
• Fenômenos  

meteorológicos
• Tradições e 

expressões 
culturais

• Astronomia

UNIDADE 3

• Cidadania
• Fenômenos  

meteorológicos
• Astronomia

UNIDADE 5

• Espaços 
coletivos

• Animais

UNIDADE 2

• Meio de 
transporte

• Astronomia

UNIDADE 4

• Água e minerais
• Astronomia
• Animais

UNIDADE 6

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PREPARATÓRIAS

A seguir serão apresentadas atividades pedagógicas que poderão ser utilizadas na preparação da criança 
para a futura aprendizagem de conteúdos do Ensino Fundamental em matemática e alfabetização�

a) Traçado das letras e numerais

O ensino do traçado das letras e dos numerais nas escolas precisa se efetivar de forma a seguir um ritual 
técnico de uso do corpo, do gesto e de instrumentos� Escrever requer utilização adequada do corpo como 
instrumento que possibilite gestos adequados�

Assim, para que uma criança escreva é preciso que ela adquira alguns aspectos da base motora, como 
a definição da dominância manual, ou seja, qual área da lateralidade ela domina (destro, canhoto, cruzada), 
movimentação dos olhos da esquerda para a direita, domínio de movimentos delicados adequados à escrita, 
preensão adequada para segurar o lápis e habilidades conceituais: maior, menor, grande, pequeno, mais, 
menos, mesma quantidade�

A aquisição do traçado das letras e dos números demanda uma habilidade técnica que precisa ser 
ensinada de forma processual, explorando o desenvolvimento motor, por meio de gestos adequados ao 
movimento que a escrita requer� 

Antes do traçado das letras e dos números (que ocorre na Educação Infantil), é preciso investir em 
atividades que envolvam a coordenação motora grossa, como: caminhar pelo traçado da letra ou número 
no chão, fazer o traçado utilizando mãos e dedos em diferentes superfícies e no ar e somente depois utilizar 
instrumentos de escrita e papel para fazer esse traçado� Veja as orientações a seguir�
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Passo 1:
A criança se posiciona do lado esquerdo do(a) professor(a), para que tenha 

visão clara do traçado a ser realizado� O(A) professor(a) traça no chão a letra/número,  
e caminha sobre ela, seguindo o movimento realizado� Essa atividade tem o objetivo de 
mostrar à criança o traçado correto que deverá ser realizado no momento da escrita� É 
importante destacar que a criança deve seguir o movimento e a direção traçada pelo(a) 
professor(a) ao escrever a letra/número� Esse processo é realizado com todas as letras do 
alfabeto e também com os numerais�

Passo 2:
Após as crianças terem vivenciado o processo de caminhar sobre as 

letras e numerais traçados no chão, são propostas atividades em que elas 
acompanhem, também, o movimento desse traçado utilizando as mãos e os dedos em 
diferentes superfícies como em caixas com areia, saco plástico com gel colorido, no chão e etc�

 

Ar
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o 
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di
to
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Passo 3:
Traçar a letra e o número no ar e passar o dedo sobre o 

traçado feito pelo(a) professor(a) no quadro de giz ou de pincel 
também são recursos utilizados no ensino da escrita� É importante 
destacar que é preciso seguir o movimento adequado de onde 
começa e termina o traçado�

Passo 4: 
Fazer o registro usando giz de cera, canetão ou outro 

instrumento de escrita na folha de rascunho�

Passo 5: 
O último passo é o registro no caderno ou no livro� Nesta etapa, a criança já deve ter experimentado 

realizar o traçado nas formas sugeridas acima e/ou em outras que tenham sido orientadas� No videotutorial  
“A importância do ensino do traçado dos números e letras” você encontrará uma modelagem para o referido 
trabalho�

b) Traçados de grafismos que remetam às letras bastão e cursiva

Na coleção, foi proposta a realização de um trabalho com grafismos, que contribuirá para facilitar o 
traçado das letras bastão e cursiva pela criança�

No preparo para o traçado da letra bastão (ou caixa-alta), utilizaram-se grafismos, como os que foram 
apresentados nesta atividade no livro do aluno de 4 anos:

M
ire

lla
 S

pi
ne

lli

Vale destacar que todos os movimentos que envolveram o traçado das letras devem passar primeiro 
por um trabalho no âmbito corporal (caminhar sobre a letra, reproduzi-la com o indicador na caixa de areia) 
e posteriormente em forma de registro no livro�

Da
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a 
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ov
a 

_ 
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É importante compreender que no início do processo de alfabetização é indicado o uso da letra  
bastão (ou caixa-alta)� Isso ocorre por considerarmos que esse tipo de letra é o mais adequado ao exigir 
menor domínio motor�

Na coleção, utilizamos como referência os seguintes traçados:

LEGENDA
INÍCIO DO TRAÇADO

TÉRMINO DO TRAÇADO

No entanto, a criança deve ter contato visual com os quatro tipos de letras (imprensa e cursiva, maiúscula 
e minúscula), já que elas se encontram presentes nos diferentes portadores de texto disponíveis nas suas 
interações sociais�

Ressalta-se que a escrita exige uma técnica que envolve o domínio motor, conhecimento da direção 
do traçado e do ponto de emenda (no caso da letra cursiva), bem como manuseio adequado do lápis e  
do caderno�

No trabalho que antecede a aprendizagem do traçado da letra cursiva pode-se, por exemplo, utilizar a 
tabela abaixo para apresentar o movimento da escrita das letras distribuído em grupos conforme o movimento 
dominante do traçado de cada uma� Veja�

GRUPOS DE LETRAS MOVIMENTO DOMINANTE

Grupo 1: c c
Grupo 2: eeeeeeeeee
Grupo 3: i i
Grupo 4:

Grupo 5: Para este grupo não há um padrão de 
movimento dominante�
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Sugere-se que esse prática do traçado da letra cursiva seja realizada inicialmente com a letra minúscula� 
Nesse caso, o trabalho pode ser realizado considerando-se os grupos de letras por movimento dominante, 
conforme o quadro já apresentado� 

Posteriormente, esse trabalho prossegue com a letra maiúscula cursiva em ordem alfabética� 
No seu Manual Digital há duas sugestões de cartaz com a letra A, pois existem usos distintos do traçado 

cursivo dessa letra nos estados brasileiros. No livro do aluno, optamos pelo traçado que consideramos mais usual.
No Manual Digital em PDF há fichas que devem ser reproduzidas e coladas nos cadernos das crianças 

para esta prática�
Na coleção, optamos pelo trabalho de escrita apenas da letra bastão, mas, de acordo com a proposta da 

instituição e a evolução de cada criança ou grupo de crianças, a letra cursiva pode ser introduzida respeitando-se  
sempre as especificidades�

c) Uso adequado do lápis

O que aparentemente se apresenta como processo elementar de segurar o lápis envolve um processo 
técnico muito relevante para a escrita� O pegar corretamente no lápis e a preensão correta ao escrever 
influenciarão diretamente na legibilidade e velocidade da escrita:

Pinçar a ponta  
do lápis

Prender o lápis com o 
indicador e o polegar

Apoiar o lápis no 
dedo médio

Vi
ct

or
ity

 _
 D

re
am

sti
m

e�
co

m

Apoiar a mão na mesa�
Apoiar a extremidade de 

cima do lápis na mão�

d) Roda de conversa

A roda de conversa é um momento muito rico na Educação Infantil, no sentido de ser um espaço de 
escuta da criança que favorece o autoconhecimento, o conhecimento (e respeito) do outro e das relações 
entre os alunos e o mundo que os rodeia (REAME et al�, 2012)�

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI),

As rodas de conversa e o faz de conta, porém, constituem-se em situações privilegiadas 
para a explicitação das características pessoais, para a expressão dos sentimentos, emoções, 
conhecimentos, dúvidas e hipóteses quando as crianças conversam entre si e assumem 
diferentes personagens nas brincadeiras (BRASIL, 1998, p� 17)�

A roda possibilita um trabalho que vai além da exclusividade da oralidade, pois assume características e 
finalidades de diversas naturezas, dependendo dos objetivos do(a) professor(a)� Por meio da roda é possível 
desenvolver atividades coletivas, envolvendo as habilidades de numeracia, literacia e o estudo do mundo 
natural e social� Deve ser considerada como uma atividade permanente na rotina da Educação Infantil� 
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Seguem algumas possibilidades de trabalho no momento da roda de conversa:

Caixa de  
sensações

Atividades 
musicais

Estudo das formas 
geométricas

Leitura de  
histórias

Construção de 
gráficos

Contação de 
história

Análise e  
interpretação de 
tabelas e gráficos

Discussão de regras 
sociais e mediação 

de conflitos

Realização de 
enquetes

Construção 
coletiva de relatos 

de vivência ou 
experiências�

e) Calendário

Outra atividade permanente, que deve ser contemplada na rotina da 
Educação Infantil, é a construção, leitura e interpretação do calendário, 
que integra um estudo da numeracia (habilidades envolvendo os números 
e as medidas) (REAME et al�, 2012)�

A exploração do calendário permite que a criança mobilize 
conhecimentos de noção temporal (passado, presente e futuro), além de 
trabalhar conceitos que envolvem os dias da semana, os meses e os anos� 
O ideal é que as crianças, a partir do calendário, façam articulações entre 
suas atividades (rotina) e os dias da semana� Por exemplo, quarta-feira é dia de ir ao parquinho, sábado e 
domingo não tem aula� Dessa forma, vão aprendendo a associar eventos ou acontecimentos no tempo�

Outra possibilidade que a exploração do calendário permite é com a regularidade numérica, por meio 
da sequência que vai do 1 ao 31, que pode ser associada ao trabalho com os números�

A organização do calendário envolve a leitura de uma tabela de dupla entrada, na qual a criança terá 
que associar, por exemplo, o dia do mês ao dia da semana, o que também é uma habilidade que precisa ser 
desenvolvida no contexto da numeracia�

f) Cartaz de Chamada – Nome

O Cartaz de Chamada possibilita um rico trabalho em sala de aula� Por meio dele é possível trabalhar 
habilidades da literacia como ordem alfabética, letras de uma palavra, nomeação rápida de letras, letra inicial 
e final de uma palavra, etc�

No campo da numeracia pode envolver as habilidades de contagem, seleção, adição, subtração, 
quantidades contínuas e desordenadas, etc�

Organizar dados em 
tabelas ou gráficos.

Resolver problemas que 
envolvem ideias de operações 

de adição e subtração� 

Compreender a estratégia 
de pareamento para 

comparar quantidade.

Ler e interpretar 
informações apresentadas 

em tabelas ou gráficos. 

Comparar quantidades de 
conjuntos pelas expressões 
como “mais que”, “menos 

que”, “mesma quantidade”.

Explorar procedimentos  
de contagem�

Representar quantidade 
e fazer associação com o 

numeral que a representa�

Utilizar a coleção 
testemunha (uma 

quantidade representando 
outra, permitindo a 

quantificação de uma 
coleção com a mesma 

ausente, exemplo, 
desenhos para representar 

pessoas)�
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g) Cartazes de números e quantidades

A contagem, a recitação oral e o reconhecimento dos 
algarismos precisam estar associados à representação de suas 
quantidades� Por isso, faz-se relevante que o(a) professor(a) 
considere a exposição de cartazes com essa associação 
(NUMERAL/REPRESENTAÇÃO DA QUANTIDADE) como suporte 
para a contagem�

É importante que a produção desses cartazes conte com 
a participação das crianças� Sugere-se, por exemplo, que sejam 
utilizados materiais concretos para representar as quantidades 
(carrinhos, animais de plástico, colheres de brinquedo etc�)� Os 
numerais devem ser traçados de forma correta pelo(a) próprio(a) 
professor(a), considerando que tal material servirá de referência à 
criança não só para a quantificação, mas também para o traçado� 
Por isso, é fundamental que esses cartazes estejam expostos na 
altura das crianças�

h) Cartaz do alfabeto

A exposição do cartaz do alfabeto na sala de aula deve permanecer durante todo o ano letivo, na altura 
das crianças, pois facilita o reconhecimento, a relação entre os traçados e a memorização das letras�

Nesta coleção, escolhemos trabalhar apenas com a apresentação da letra bastão para as crianças de 4 
anos e dos quatro tipos de letras para as crianças de 5 anos, sempre associadas a uma imagem cujo nome se 
inicia com o som dominante da letra� Veja:

NEVE URNA
KUNG FU

Esses cartazes podem ser mais bem trabalhados colocando-se, por exemplo, um saco plástico abaixo 
de cada letra com objetos ou imagem cujos nomes iniciam com ela e foram explorados pelas crianças�  
No Manual Digital você encontrará modelos de cartazes prontos para imprimir�

i) Quadro numérico

O uso do quadro numérico é uma possibilidade que permite que as crianças percebam as regularidades 
presentes na sequência numérica, o que é essencial para a apropriação significativa do conhecimento dos 
números�

Sugere-se que o(a) professor(a) tenha exposto em sala um quadro numérico que não precisa, 
necessariamente, ser somente até 20� Poderá contemplar uma quantidade maior de números, até para fazer 
mediações das demandas das crianças – por exemplo, qual é o número que representa a idade do(a) professor(a)�  
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Nessa exposição, atente-se para manter a organização da tabela de forma a permitir a percepção da 
regularidade numérica (exemplo, na primeira coluna todos terminam em 0, na segunda linha todos começam 
com o número 1)�

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

No momento de introdução dos numerais na coleção não foi contemplado o 0, visto que estava sendo 
incentivada a construção da noção de que os algarismos representam quantidades� Por isso, com as crianças 
de 4 anos foram trabalhados os numerais de 1 a 9� Somente no livro para crianças de 5 anos é que o 0 foi 
introduzido como o numeral utilizado para representar a ausência de quantidade�

Além do quadro numérico exposto em sala de aula, é importante que a criança tenha o seu próprio 
quadro� Nesse caso, sugere-se que ela receba um quadro com os numerais que estão sendo trabalhados� No 
caso das crianças de 4 anos, de 1 a 9; e, para as de 5 anos, de 0 a 20�

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

O quadro numérico deve ser suporte tanto para o traçado dos números quanto na apropriação da 
sequência� Pode ser utilizado com diversas finalidades, como:
• Localizar números�
• Perceber os números que vêm antes e depois de um algarismo específico�
• Recitar a sequência numérica�
• Identificar os numerais que estão entre dois algarismos (por exemplo, qual numeral está entre o  

5 e o 7)�
• Pedir para copiar os numerais que começam com o algarismo 1 (crianças de 5 anos)�
• Pedir para copiar os numerais que terminam com 0 (crianças de 5 anos)�
• Propor também bingos usando o quadro numérico�
• Brincar de trilha com o quadro�
• Há atividades com quadro numérico no livro do  aluno no volume de 5 anos�
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j) Palavra pensada

No livro para crianças de 5 anos foi apresentada a atividade “Palavra pensada”, que auxilia bastante no 
processo de estimulação da criança na fase silábico-alfabética, pois possibilita a reflexão acerca dos fonemas 
que compõem a escrita da palavra�

Trata-se de uma atividade que consiste em fazer a criança pensar nas letras que compõem a palavra� 
Para isso, o(a) professor(a) deverá:
1� Falar a palavra que deverá ser escrita no quadro (associar a uma imagem)� Por exemplo:

A palavra pensada é:

Gi
se

lle
 v

ar
ga

s

2� Junto com os alunos, escrever a quantidade de sílabas e letras que a palavra possui�
3� Sortear a criança que iniciará o jogo�
4� As crianças deverão dizer quais letras são utilizadas para escrever a “palavra pensada”�
5� Se a criança disser uma letra que não há na palavra, desenha-se parte de um boneco (cabeça, corpo,  

um braço, o outro, uma perna, a outra)�
6� Se um jogador completar as partes do boneco, perde o jogo�
7� Se a criança acertar a letra, o(a) professor(a) irá escrevê-la no local adequado na palavra�

Essa atividade poderá ser realizada diariamente� É importante destacar a relevância da sistematização 
da palavra pensada, na qual sugerimos que o(a) professor(a) organize uma sequência didática de forma que 
se trabalhe todos os dias da semana com uma palavra pensada, respeitando um campo semântico como,  
por exemplo, animais (cavalo, vaca, camelo, macaco)�

Após a conclusão da escrita da palavra pensada, o(a) professor(a) poderá registrar num cartaz a palavra 
descoberta em frente à sua imagem� Assim, todas as palavras trabalhadas durante a semana serão registradas 
neste cartaz e servirão de apoio para que a criança consulte sílabas e perceba que determinadas letras  
ou sílabas são compartilhadas entre palavras diferentes� 

k) Bingo personalizado

A proposta do bingo personalizado (letras e números) é uma 
forma de avaliar os numerais/letras que a criança já conhece e de 
fazer uma intervenção nas letras e numerais que ela ainda não 
reconhece�

Esse bingo poderá ser incluído nas atividades permanentes da 
turma� Para tanto, sugere-se que o(a) professor(a) prepare uma 
cartela com os numerais ou letras já trabalhados� Em seguida, 
realize uma avaliação individual da criança acerca dos numerais 
ou letras que ela já domina� Atenção! Tanto as letras quanto os 
numerais deverão estar fora da sequência alfabética e numérica� 
Isso é importante para verificar se a criança sabe o nome de cada 
número/letra ou se apenas memorizou a sequência�

A avaliação deverá ser individual� Siga as orientações a 
seguir:
1� Para essa avaliação tenha em mãos dois lápis de cor:  

azul e vermelho�
2� Mostre os numerais (ou letras) para a criança 

(individualmente)�
133

UNIDADE 5  |  PARTICIPAR

BINGO DE NÚMEROS
TIAGO ESTAVA BRINCANDO DE BINGO COM A TURMA DELE. VEJA COMO 

FICOU A CARTELA DE TIAGO: OS NÚMEROS QUE ELE JÁ CONHECE ESTÃO 

NA COR AZUL E OS QUE ELE AINDA NÃO CONHECE ESTÃO EM VERMELHO.

• AGORA É SUA VEZ! PINTE SUA CARTELA DE BINGO DE ACORDO COM A 

ORIENTAÇÃO DE SEU(SUA) PROFESSOR(A).

• DEPOIS DE TERMINAR DE PINTAR... VAMOS JOGAR?

2 5 3
4 6 1

2 5 3
4 1 6
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3� Os numerais (ou letras) que ela errar você deverá fazer em cima uma bolinha vermelha; os que ela acertar,  
bolinha azul na cartela�

4� Ao final da avaliação, peça para a criança completar o colorido do quadradinho, na cartela, de acordo 
com cada bolinha�

5� Atividades como esta estão presentes no livro do aluno, nos volumes de 4 e 5 anos�
6� Você encontrará orientação para essa atividade no videotutorial “Modelagem de Atividades, Jogos  

e Brincadeiras”�

Hora do bingo:
Você precisará entregar para cada criança tampinhas ou outro objeto para fazer a marcação dos 

numerais/letras cantadas no bingo�
Coloque letras/numerais já trabalhados escritos num papel, para que possa cantá-los no momento do bingo�
Explique para as crianças as regras do bingo:

1� Você vai cantar um numeral (letra)� Lembre-se de registrá-lo na lousa para poder fazer a conferência das 
cartelas�

2� Quem tiver o numeral (letra) cantado pelo(a) professor(a) deverá colocar um marcador em cima dele,  
na cartela�

3� Deverá dizer “bingo!” a criança que conseguir completar todas as casas em vermelho da sua cartela�
Caso haja alguma criança com a cartela toda azul, para ela gritar “bingo!” ela precisará completá-la  

por inteiro�
Nesse formato, o trabalho lúdico tem maior intencionalidade pedagógica, já que busca atuar naquilo 

que a criança ainda não domina no que diz respeito ao conhecimento de letras e números�

AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com o art� 31 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na Educação Infantil 
a avaliação “far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental” (BRASIL, 1996, p� 16)�

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, a avaliação é vista como:

um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagens 
oferecidas e ajustar a sua prática às necessidades colocadas pela criança� [���] um elemento 
indissociável do processo educativo que possibilita ao professor [���] acompanhar, orientar, 
regular e redirecionar esse processo como um todo (BRASIL, 1998, p� 59)�

De acordo com a BNCC, a avaliação na Educação Infantil tem como objetivo construir e aplicar 
procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as 
condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, 
dos professores e dos estudantes�

Perrenoud (1999) afirma que “a avaliação é formativa quando permite orientar e aperfeiçoar 
aprendizagens sem preocupação de classificar, certificar, selecionar”� Enquanto que, para Hoffmann (1999),  
é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, que participa da 
regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo�

Os professores têm a tarefa de conhecer as crianças e compreendê-las para lhes oferecer experiências 
ricas e significativas, acolhendo-as e desafiando-as a prosseguir em suas conquistas com segurança e iniciativa 
(HOFFMANN, 2017)�

Numa avaliação na perspectiva formativa, o(a) professor(a) tem que estar disposto a evidenciar 
e registrar as aprendizagens dos seus alunos continuamente, de forma a ter o domínio e clareza sobre o 
desenvolvimento infantil de cada criança� Dessa forma, o papel do docente, frente à avaliação, é de estimular 
seus alunos, permitindo, incentivando e proporcionando-lhes situações que promovam o desenvolvimento�
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Muitas são as possibilidades de instrumentos avaliativos� Para uma escolha assertiva é necessário ter 
clareza sobre o que se ensina e saber qual é a relevância social e cognitiva do que é ensinado, para definir o 
que vai se tornar material a ser avaliado (BATISTA, 2005)�

É importante que se compreenda que, independente do instrumento utilizado, é possível avaliar de 
forma qualitativa e individual�

Seguem algumas possibilidades de instrumentos avaliativos:

Dossiê

Provas 
operatórias

Fichas 
descritivas

Relatórios

Portfólio

• Dossiê: é um conjunto de documentos relativos a determinado assunto, sendo que o foco é na 
documentação de projeto utilizado como um instrumento de avaliação (BATISTA et al�, 2005)�

• Portfólio: trata-se de um termo que vem sendo usado na educação e que tem dois sentidos amplos de 
atuação: acompanhamento da trajetória profissional de educadores e acompanhamento do processo 
de aprendizagem das crianças� O foco desse tópico está no portfólio como um documento que resume a 
trajetória da criança no processo de aprendizagem por meio de uma coleção de atividades significativas 
relacionadas aos projetos e temas trabalhados (SÁ-CHAVES et al�, 2000)�

• Relatórios: são pareceres descritivos que relatam o desenvolvimento da criança na escola e que são 
entregues aos pais� São registros oficiais mais elaborados do que os que os professores costumam 
escrever para registrar suas observações e que servem de base para a escrita dos relatórios (BATISTA  
et al�, 2005)�

• Fichas descritivas: baseiam-se, fundamentalmente, na observação e registros realizados ao longo 
do processo de aprendizagem, exigem clara definição de focos, situações ou contextos, bem como 
elaboração de roteiros e seleção de recursos mais adequados ao registro (BATISTA et al�, 2005)�

• Provas operatórias: são entendidas como instrumentos com ênfase em operações mentais� Seu foco está 
na representação, conceitos, capacidades ou estratégias em geral� Esse tipo de instrumento é utilizado 
na avaliação dos níveis de escrita, níveis de classificação, seriação, por exemplo (BATISTA et al�, 2005)�
Nos processos avaliativos, alguns aspectos podem ser contemplados na avaliação da Educação Infantil, 

conforme sugestões abaixo�

1. Atividades preparadas com a função de avaliar habilidades (monitoramento do currículo)

Seriação

Classificação

Registro e reconhecimento 
dos números 

Esquema 
corporal 

Fases de desenvolvimento 
da leitura e da escrita

Reconhecimento e  
registro do alfabeto 

Reconhecimento 
das cores 
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2. Atividades de avaliação coletiva

Avaliação 
em duplas

Projetos 
institucionais 

Atividades coletivas 
(passeios, gincanas, datas 

comemorativas etc�)� 

3. Autoavaliação do aluno

O aluno também deve ser incentivado a refletir sobre o seu próprio desempenho escolar� Nesse âmbito, 
deve reconhecer e comemorar seus progressos e, também, identificar suas dificuldades e saber que terá 
apoio para superá-las�

Esse tipo de avaliação pode ser realizado ao final do trabalho com um determinado conteúdo ou de uma 
etapa escolar do ano letivo�

No livro do aluno, ao final de cada Unidade, as seções Baú do Conhecimento, Pitacos e Palpites e 
Glossário têm esse objetivo� Elas são identificadas pelos ícones abaixo�

4. Registros informais pelo(a) professor(a) (registros de avanços individuais)

Aprendizagens significativas que acontecem no cotidiano� 

Foto comentada (professor(a) faz um registro fotográfico de uma situação que mostra 
desenvolvimento, afixa numa folha e faz um registro considerando qual o avanço ocorrido)�

Colecionar atividades para demonstrar a evolução da criança� 
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5� Registros formais pela família

Escolha de 
atividade pelos 

pais

Como as 
crianças 

demonstram 
em casa o 

conhecimento 
adquirido na 

escola�

Avaliação de  
eventos (festa  

junina, semana  
da criança���)

Pesquisas

6� Registro informal pela família

Relato oral 
(traduzir em escrita) Foto comentada

7� Monitoramento do desempenho

Professor(a), o monitoramento do desempenho de seus alunos é fundamental para a qualidade  
do trabalho pedagógico� A avaliação deve ter como sentido principal nortear ações e, a partir dela, traçar 
caminhos e retomar processos� Por isso é tão importante considerar um monitoramento contínuo do 
desempenho das crianças�

Segue uma sugestão de planilha para monitoramento das habilidades de numeracia e literacia das 
crianças de 4 e 5 anos�

SUGESTÃO DE PLANILHA PARA MONITORAMENTO DO DESEMPENHO  

DAS CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS EM LITERACIA E NUMERACIA

Nome do 
aluno

Escrita do nome Alfabeto Fases da leitura  
e da escrita

FEV JUL NOV FEV JUL NOV FEV JUL NOV

Mila N P S A, X, 
B, K K, Y OK PS SSS SCS
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Reconhecimento  
dos números

Traçado dos  
números Contagem Resolução de  

desafios
Formas 

geométricas

FEV JUL NOV FEV JUL NOV FEV JUL NOV FEV JUL NOV FEV JUL NOV

N 1,2,5 1 a 9
Traçado 

incorreto

4, 5, 9
4 S N P S N N P N

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO

ESCRITA DO NOME:

• N (não registra)
• P (somente o primeiro nome com apoio da ficha)

• S (escrita do primeiro nome – 4 anos) e
• L (escrita do nome completo – 5 anos)

ALFABETO: 

• Informar quais letras a criança já reconhece (se for uma quantidade menor) ou informar quais letras ela 
ainda não reconhece� No exemplo anterior, informaram-se as letras que a criança não reconhecia�

FASE DE DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E DA ESCRITA

• PA: Pré-alfabética
• AP: Alfabética parcial
• AC: Alfabética completa
 Obs�: A fase alfabética consolidada não é esperada nessa etapa� 
 A descrição de cada uma dessas fases está disponível no videotutorial e no Manual do Professor, nos 

quadros de Conteúdos de Literacia�

RECONHECIMENTO DOS NÚMEROS: 

• Informar quais os números que as crianças já reconhecem�

TRAÇADO DOS NÚMEROS:

• Informar quais números a criança ainda não consegue traçar corretamente�

CONTAGEM:

• N (não consegue realizar contagem – ou seja, pula elementos ou conta o mesmo mais de uma vez,  
ou não domina a recitação)

• P (realiza contagem com dificuldade)
• S (realiza contagem adequadamente)

RESOLUÇÃO DE DESAFIOS DE MATEMÁTICA:

• N (não consegue resolver desafios matemáticos)
• P (realiza com dificuldade)
• S (realiza adequadamente)

FORMAS GEOMÉTRICAS: 

• Informar quais formas geométricas a criança já reconhece�
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Os conteúdos apresentados por meio das atividades seguem uma progressão conforme o mapa já 
relacionado neste Manual, o que permite o acompanhamento gradual da aprendizagem das crianças�

Este volume se divide em seis Unidades, a saber:
Unidade 1 - Conhecer-se 
Unidade 2 - Conviver 
Unidade 3 - Expressar
Unidade 4 - Brincar
Unidade 5 - Participar
Unidade 6 - Explorar

Tais Unidades referem-se aos seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento�

Ao longo deste Manual, serão sugeridas atividades e leituras complementares que objetivam colaborar 
com o processo de ensino-aprendizagem� 

É importante ler cada orientação antes de desenvolver as atividades do livro do aluno, já que algumas vão 
depender de outra atividade como prerrequisito para sua realização�

Se necessário, adapte materiais ou mesmo espaços conforme a realidade de sua instituição� Destacamos 
também a imprescindibilidade das adaptações para crianças com necessidades educativas especiais, de 
acordo com cada especificidade�

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
VOLUME I - 4 ANOS

CAPA

ORIENTAÇÕES

Professor(a), o Volume I desta coleção tem o 
objetivo de contribuir com seu trabalho pedagógi-
co junto às crianças de 4 anos de sua turma� Nele 
são apresentadas atividades que visam a atender às 
necessidades formativas dessa etapa de ensino, a 
fim de colaborar com as aprendizagens das crianças 
e sua preparação para o processo de alfabetização 
(uma das funções dessa etapa)�
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FOLHA DE ROSTO 

CRÉDITOS

ORIENTAÇÃO
Nesta folha de rosto são apresentados dados 

como: nome da coleção, dados do editor, número 
da edição, local e ano da publicação, a categoria e 
o volume. Há, também, o nome das autoras e seus 
respectivos dados sobre formação e experiência 
profissional.

ORIENTAÇÃO
Apresenta-se nesta página a ficha técnica:  

créditos da equipe envolvida no presente trabalho, 
dados da editora e de catalogação, ISBN, edição e 
publicação da obra.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), a leitura deste texto deve 

ser precedida de um momento de criação de 
expectativas de aprendizagens. 

Pergunte às crianças, por exemplo: como vocês 
acham que é essa vila? Quem vocês acham que 
mora lá? Como são essas pessoas? O que vocês 
acham que há nesse livro? O que esperam aprender 
nele?

ORIENTAÇÃO
Professor(a), as três primeiras Unidades deste 

volume abordam os seguintes temas centrais:
Unidade 1 – Conhecer-se: o autoconhecimento 

(imagem física, nome, história, família).
Unidade 2 – Conviver: a escola como espaço de 

convivência. 
Unidade 3 – Expressar: a arte como forma de 

expressão.

APRESENTAÇÃO

SUMÁRIO
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SUMÁRIO

ORIENTAÇÃO
Professor(a), as três últimas Unidades deste 

volume abordam os seguintes temas centrais:
Unidade 4 – Brincar: jogos e brincadeiras 

infantis de diferentes lugares.
Unidade 5 – Participar: fala, escuta e diálogo.
Unidade 6 – Explorar: criação, descobertas e 

manipulação.

ÍCONES

ORIENTAÇÃO
Os ícones já apresentados no Manual e 

destacados nesta página são encontrados no livro 
do aluno. Eles contribuem para a compreensão 
da organização da obra como um todo, além de 
orientar seu trabalho.

A BNCC distribui os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento em cinco campos de experiência 
que estruturam a organização curricular. Eles 
aparecem nos livros da coleção em forma de 
ícones no cabeçalho de cada atividade e marcam 
a intencionalidade pedagógica da proposta. Estão 
representados conforme mostrado ao lado.

Alguns também servirão para que as crianças 
identifiquem a proposta da atividade. Incentive-as a 
estabelecer relações entre esses ícones e o que eles 
representam.

● Lá em casa – levar o livro para fazer a atividade 
em casa.

● Baú do conhecimento – refletir sobre suas 
aprendizagens.

● Pitacos e palpites – dar sua opinião sobre as 
atividades.

● Glossário – palavras novas aprendidas nesta 
etapa.

● Material Complementar – para realização 
dessa atividade se utilizará material a ser destacado 
no final do livro.
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UNIDADE 1 - CONHECER-SE

ORIENTAÇÃO
A BNCC aponta como um dos direitos de 

aprendizagem que deve ser garantido à criança: 

Conhecer-se e construir sua identidade 
pessoal, social e cultural, constituindo 
uma imagem positiva de si e de seus 
grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, 
brincadeira e linguagens vivenciadas na 
instituição escolar e em seu contexto 
familiar comunitário (BRASIL, 2017, p. 37). 

Nesta Unidade as atividades propostas objetivam 
levar a criança a refletir sobre suas características 
físicas e preferências. Buscam, também, levá-la a 
compreender sua origem e cultura familiar, a fim de 
que valorize a si mesma e à sua história.

Além disso, para outras aprendizagens em 
literacia e numeracia, as atividades propostas têm 
como ponto de partida o corpo.
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ATIVIDADES PÁGINA 8

ORIENTAÇÃO  
Pergunte às crianças se elas sabem o que significa 

a palavra “arregalados”. Motive-as a demonstrar 
com expressões faciais. Há um glossário ao final da 
Unidade com o significado dessa palavra. Leia para a 
turma depois que os alunos tiverem a oportunidade 
de se manifestar espontaneamente.

ATIVIDADE 1
Antes de realizar a atividade, discuta com os alunos 

os conceitos matemáticos que aparecem no texto, 
como CURTO/COMPRIDO, CLARO/ESCURO, GRANDE/PEQUENO, ABERTA/FECHADA. Utilize comparações entre as 
crianças por meio de exemplos concretos como comprimento do cabelo, acendendo e apagando a luz, abrindo e 
fechando a porta ou a janela, etc.

Somente depois disso destaque novamente as características da personagem do texto e oriente a turma na 
realização da tarefa. 

Lembre-se de que as crianças nessa faixa etária geralmente são dependentes e, para conclusão da tarefa, 
necessitam de auxílio na orientação espacial. 

CAPÍTULO 1: QUEM SOU EU?

X 
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ATIVIDADE 1 
A atividade enfatiza o trabalho com os conceitos 

ABERTO/FECHADO.
A brincadeira “BOCA ABERTA... BOCA FECHADA” é 

uma adaptação da brincadeira “MORTO E VIVO”.
Coloque as crianças de pé e em roda (forma mais 

fácil para que todos possam se ver). Combine com 
elas que, quando você falar a palavra ABERTA, elas 
precisam abrir a boca; quando disser FECHADO, devem 
fechá-la. Certifique-se de que todos compreenderam 
o comando antes de começar a brincar.  

COMO BRINCAR:
Você dirá, em uma sequência, de forma rápida e alternada: FECHADA... ABERTA... ABERTA... FECHADA... 

FECHADA... FECHADA...
Quem errar permanecerá na roda, mas assentado no chão, e auxiliará o(a) professor(a) a ver quem está errando. 

ATIVIDADE 2
Professor(a), ao longo da coleção, utilizaremos esses símbolos para que as crianças possam fazer autoavaliação 

das atividades.
A autoavaliação auxilia a criança a refletir sobre o que acabou de realizar e a emitir suas impressões sobre a 

atividade, ao mesmo tempo em que contribui para que ela perceba que o outro muitas vezes sente e pensa de 
forma diferente dela. Esse é um importante exercício quando se tem em mente o desenvolvimento da capacidade 
de empatia.

Oriente as crianças a imitar a carinha que representa a opinião delas sobre como se sentiram na atividade, com 
comandos claros: quem se sentiu alegre durante a atividade faz um joinha para cima e quem se sentiu aborrecido 
faz um joinha para baixo.

ATIVIDADE 3
Professor(a), oriente as crianças na realização da atividade. Para tanto, explore a imagem das crianças com a 

turma dizendo, por exemplo: aponte a que tem o cabelo mais comprido. Qual criança está com a boca aberta? Em 
seguida, peça-lhes que escolham um lápis de cor (ou giz) e façam as marcações propostas no comando. Mostre-lhes 
o box onde deverão fazer a marcação da resposta.

ATIVIDADES PÁGINA 9: OBSERVANDO AS CRIANÇAS

O / 

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Coloque as crianças de pé, em roda. Combine 

com elas que você irá cantar uma canção que talvez 
já conheçam. Elas deverão colocar as mãos na parte 
do corpo que você falar durante a música. Exemplo: 
cabeça (colocar as mãos na cabeça), nariz (colocar as 
mãos no nariz), e assim por diante.

Depois que as crianças já tiverem compreendido 
esse comando, utilize diversos ritmos para cantar a 
música (em ritmo normal, bem rápido e bem devagar). 
Se possível, faça uso de um instrumento percussivo, 
como um pandeiro, tambor ou mesmo algum feito de 
material reciclado, como uma caixa ou uma lata de 
alumínio, para marcar as batidas da música, tornando mais nítida para as crianças a mudança de velocidade.

Caso disponha de recursos, você pode apresentar-lhes o clipe ou áudio da música, disponíveis no link a seguir: 
<https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls> (acesso em: 29 jun. 2020).

ATIVIDADE 1 
Incentive as crianças a acompanhar a canção, de forma a se expressarem com o corpo, pelo sorriso, pelo 

movimento, pelos gestos. 
Observe o interesse das crianças e permita que dancem durante o tempo em que se mostrarem envolvidas com 

a atividade – sempre variando a velocidade da canção, para que percebam os diferentes ritmos.

ATIVIDADES PÁGINA 10: VAMOS CANTAR

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Faça uma roda de conversa com as crianças e leia o 

título do texto. Incentive-as a levantar hipóteses sobre 
qual será o assunto tratado. 

Depois, pergunte-lhes se conhecem alguém que 
tenha o nome ALICE. Se alguém conhecer, pergunte 
como essa pessoa é. Se na turma houver alguma 
criança chamada ALICE, destaque o nome no cartaz 
“Chamada da Turma”, se houver. Aponte a letra inicial 
para as crianças.

Antes de realizar os movimentos no livro, trabalhe-os 
desenhando com giz no chão, para as crianças caminharem por cima, na caixa de areia e no ar (usando o dedo 
indicador, com um pedaço de barbante ou lã). Quanto maior o número de oportunidades oferecidas, mais rico se 
torna o trabalho motor com os alunos. Somente depois eles farão os movimentos no papel, primeiro com o dedo 
indicador e, em seguida, cobrindo com giz de cera ou lápis grosso.

ATIVIDADE 1
Trabalhe um movimento por vez até que todas as crianças consigam fazer com autonomia.

Pergunte às crianças se sabem o que significa a palavra “zigue-zague” e motive-as a expressar suas opiniões. 

A palavra “piruetas” também pode ser desconhecida para as crianças. Motive-as a expressarem suas opiniões a 
respeito dessa palavra e sonde-lhes os conhecimentos prévios. Permita que se expressem livremente a respeito e 
evite censurar as hipóteses incorretas.

Após a discussão, vá ao glossário ao final da Unidade e leia para a turma o significado dessas palavras.

ATIVIDADES PÁGINA 11: O NOME DE ALICE
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ATIVIDADE 1
Professor(a), coloque as criancas uma de frente 

para a outra. Peça-lhes que observem o rosto do 
colega e contem: quantas orelhas o colega tem? 
Quantos olhos? Quantas mãos? Quantas bocas? 
Oriente-as a pintar os quadradinhos que representam 
as quantidades.

Em seguida, caso haja um espelho na sala, peça 
às criancas que, uma a uma, fiquem de frente para o 
espelho e contem seus olhos, orelhas, boca, nariz...

Lembre-se de que, sempre que for trabalhar com a 
contagem, devem-se colocar as mãos sobre o objeto 
ou a parte que está sendo contada. Dessa forma a 
criança compreenderá que no processo de contagem todos os elementos precisam ser contados uma única vez.

ATIVIDADE 2
Solicite às crianças que observem a imagem de ALICE. 
Explique que você dirá as partes do rosto dela e que elas deverão colocar o dedo nas partes que você disser. 

Exemplo: coloque as mãos nas orelhas de ALICE... no nariz... na boca... nos olhos.

ATIVIDADE 3
Peça às criancas que retirem do estojo o lápis de cor (ou giz de cera) AMARELO. Certifique-se de que todos 

tenham retirado a cor adequada. Em seguida, oriente-as a pintar de amarelo o nariz de ALICE. 
Proceda da mesma forma com as outras cores e comandos. Mesmo sem ter apresentado todas as cores à 

criança, esta atividade auxiliará na contextualização das cores mais usuais. 

ATIVIDADES PÁGINA 12: OBSERVANDO AS PARTES DO ROSTO
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ATIVIDADE 1
Professor(a), esta atividade desenvolve a 

habilidade de representação do esquema corporal, 
por meio do desenho orientado. Para tanto, peça 
às crianças que completem o rosto desenhando as 
partes que faltam. Para iniciar, certifique-se de que 
todos estejam com o lápis (ou giz de cera) em mãos.

Peça a todas as crianças que desenhem (ao 
mesmo tempo) os olhos. Depois que terminarem, 
peça que desenhem o nariz.

Observe como as crianças registram: conseguiram 
desenhar dentro do espaço delimitado do rosto? 
As imagens foram proporcionais? É bem comum as 

crianças de 4 anos desenhar fora do limite e utilizar riscos ou rabiscos, de acordo com a fase do grafismo em que 
se encontram. Por isso, o desenho orientado auxilia nessa construção.

Evite, contudo, apontar como incorretos os traços apresentados pela criança. É importante ter em mente 
que o desenvolvimento da figuração está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do esquema corporal da 
criança, isto é, do conhecimento e apropriação das partes do próprio corpo e da figura humana, o que deve 
acontecer de forma natural. Estimule e intervenha positivamente quando observar dificuldades, mas não cerceie 
a liberdade de expressão das crianças, cuidando de respeitar o ritmo e os limites de cada uma.

ATIVIDADE 2
Professor(a), nesta atividade, peça à criança que reveja a imagem de 

ALICE e conte as partes do rosto (começando pelo nariz, depois a boca). 
Depois que a criança contar, peça que mostre na mão a quantidade. 
Auxilie sempre que necessário.  Depois, oriente-a a marcar o desenho 
da mãozinha que está representando a mesma quantidade que a dela.

Caso a criança utilize o lápis, observe com atenção a forma como 
ela o segura. Certifique-se de que ela está pinçando com o polegar e o 
indicador e apoiando o lápis no dedo médio. Além disso, precisa estar 
com a mão apoiada na mesa.

O uso adequado do lápis contribuirá para o bom traçado das letras/
números.

ATIVIDADES PÁGINA 13: O QUE TEM NO ROSTO?
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Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Apresente às crianças o cartaz da letra onde o nome 

ALICE está escrito com a letra A inicial em destaque, 
ou seja, escrita em uma cor diferente das outras letras. 
Você encontrará esse cartaz no seu Manual Digital. 
Use essas estratégias também para a confecção dos 
nomes da chamada da turma.

ATIVIDADE 1
Mostre às crianças que a letra escrita na folha é a 

mesma que inicia o nome de ALICE. Peça que repitam o 
nome da letra A. 

Apresente-lhes a letra A de preferência na forma 
tridimensional (geralmente encontrada como peças de 
jogos de formar palavras em material emborrachado ou 
acrílico). Se não for possível, faça a letra vazada em papelão 
ou outro papel firme, usando como referência o A que se 
encontra também no Manual Digital, junto com as demais 
letras do nosso alfabeto. Deixe que as crianças manuseiem 
a letra e percebam sua forma.

Antes ainda de realizar a atividade no papel, motive-as a desenhar a letra no ar, na caixa de areia (se possível), na 
carteira, usando o dedo indicador, e também com giz no chão. 

É importante orientar sempre a direção da escrita da letra – onde começa e onde termina. Nesta obra foram 
utilizados os símbolos “bolinha” e “estrela” para marcar esses tempos.

Em um segundo momento, relacione a letra A à figura do avião. Mostre às crianças o cartaz. Escolha um lugar da 
sala para afixá-lo: pode ser um varal de barbante ou um quadro. 

Com base nas orientações do videotutorial “Relação grafema/fonema”, incentive as crianças a realizar o som dominante 
da letra A. Depois da pronúncia do som da letra separadamente, incentive-as a destacar a mesma pronúncia nos nomes 
aprendidos que se iniciam com essa letra: ALICE e AVIÃO. Pergunte se conseguem pensar em outras palavras que começam 
com A.

ATIVIDADE 2
Continue o desenvolvimento do trabalho com a letra A realizando outras atividades junto com a turma, como:

1. Caça à letra A – Procurar letras A em revistas, jornais e/ou encartes. Nessa atividade algumas crianças podem 
confundir a letra A com a letra V. Caso isso ocorra, disponibilize a letra A para que a criança compare com a letra V 
e perceba as diferenças. Ressalte que cada letra tem uma posição.

2. Use canudinhos para montar a letra A com as crianças. Os canudinhos precisam estar cortados em dois tamanhos 
diferentes, sendo dois maiores para fazer as retas na vertical (inclinada) e um menor para fazer a reta na horizontal.

3. Caso tenha em sala uma ou mais crianças cujo nome se inicia com a letra A, utilize fichas com os nomes das crianças, 
dispondo no chão três nomes diferentes, sendo que um deles deve ter a inicial A e os outros dois, outras iniciais. 
Escreva a letra A na lousa e peça a uma criança, aleatoriamente, que pegue a ficha cujo nome se inicia com A. Ajude-a, 
caso não consiga fazê-lo sozinha, estabelecendo comparações entre as fichas e a inicial escrita na lousa. Quando 
encontrar a ficha certa, ela deverá mostrá-la para os colegas. Peça ao dono da ficha que se identifique e pegue-a.
Utilize outras estratégias para o trabalho com a letra A.
Após explorar bastante os movimentos, motive as crianças a realizar a escrita da letra A espontaneamente, no caderno  

ou em uma folha de papel sulfite, usando giz de cera ou lápis de cor grosso. Reforce sempre a direção da escrita para  
as crianças e observe se elas estão fazendo corretamente. Oriente as que tiverem dificuldade – use estratégias como passar 
o dedo por cima das palavras, observando os símbolos que marcam a direção do traçado: a bolinha, as setas e a estrela.

ATIVIDADES PÁGINA 14: LETRA A
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ATIVIDADE 1
Professor(a), para a realização desta atividade, 

escreva a letra inicial do nome de cada criança no 
livro dela. Antes de realizar a atividade no papel, 
repita os passos do trabalho com a letra A também 
para a primeira letra do nome de cada criança. Será 
necessária atenção individual, já que cada letra tem 
um ponto inicial e um percurso de escrita. Nesse 
momento é importante apresentar a cada criança a 
ficha do nome dela, para que compreendam que a 
letra inicial é apenas uma parte do nome.

Incentive as crianças a perceber que o A pode 
aparecer em vários nomes diferentes (ex.: ALICE, AMANDA, ALINE, ARTHUR). Perceber que palavras diferentes 
compartilham a mesma letra é uma das propriedades da alfabetização.

ATIVIDADES PÁGINA 15: SEU NOME

Resposta pessoal.
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ATIVIDADE PÁGINA 16: BEATRIZ NÃO 
SOSSEGA

ORIENTAÇÃO
Antes de iniciar a leitura, na rodinha, incentive as 

crianças a levantar hipóteses sobre o assunto do texto 
a partir do título. Pergunte-lhes o que significa a palavra 
“sossega” e motive-as a expressar suas opiniões. 

Há um glossário ao final da Unidade com o 
significado dessa palavra. Leia para elas após a 
discussão.

ATIVIDADE 1
Antes da realização da atividade, incentive as crianças a relatar quais os cômodos de suas casas e o que há em 

cada cômodo. Utilize a brincadeira “Atenção!/ Concentração!/ Vai haver/ revolução!/ Se você/ não me disser/ o 
nome de/ (algo que há na cozinha/sala/quarto/banheiro/quintal)”.

Esse tipo de atividade contribui para que a criança desenvolva o princípio da pertinência. Finalmente, releia o 
texto para que as crianças identifiquem os cômodos da casa que aparecem no texto.

CAPÍTULO 2: EU SOU ASSIM
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ORIENTAÇÕES
Professor(a), a atividade trabalha com os 

conceitos de EM CIMA e EMBAIXO. É importante que, 
antes de se trabalhar com as imagens do livro, haja 
um trabalho intensivo com esses conceitos por meio 
de brincadeiras em sala. Por exemplo: na brincadeira 
“Meu mestre mandou”, o mestre, que pode ser o(a) 
professor(a) ou uma criança, dá comandos que toda 
a turma deve cumprir. Nessa atividade, sugerimos 
que o mestre seja o(a) professor(a) e que este(a) dê 
comandos como: “Meu mestre mandou... colocar 
o sapato em cima da mesa... embaixo da carteira... 
embaixo da lousa... em cima da mesa do professor...”.

Em seguida, utilize a atividade como registro de algo realizado no concreto, com a turma.

ATIVIDADE 1
Para a realização desta atividade, oriente as crianças a destacar, da página 173 do Material Complementar, os 

sapatos de BEATRIZ e colocar um par embaixo da imagem da mesa e outro em cima do sofá.

ATIVIDADES PÁGINA 17: CADÊ O SAPATO DE BEATRIZ?

Cole aqui.

Cole aqui.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), nessa atividade você deverá fazer 

círculos no chão, usando giz, fita colorida ou outro 
recurso para delimitar os conjuntos.

Em seguida, deverá explicar às crianças que elas vão 
brincar de formar grupos. Para tanto, irá considerar 
como regra o que elas estão calçando.

Por exemplo: o primeiro grupo poderá ser formado 
pelas crianças que estão usando tênis com cadarço. 
Assim, todos que estiverem com esse calçado deverão 
ir para dentro do círculo. O segundo time poderá ser 
formado por quem está com tênis sem cadarço. O 
terceiro, por quem está de sandália com desenho.

Você pode criar quantos grupos forem necessários 
para contemplar todas as crianças. Depois que os 
grupos estiverem formados, peça que cada uma represente o seu grupo no quadro. Primeiro, ela deve fazer o 
desenho do calçado do seu grupo e, ao lado, um círculo grande, que servirá para registrar a quantidade de crianças 
desse grupo por meio de colagem de pedacinhos de papel rasgado (revista, folha de rascunho ou jornal).

Faça a contagem de quantas criancas há em cada grupo. Durante a contagem, não se esqueça de colocar a mão 
na cabeça de quem está sendo contado. Essa estratégia será importante para os processos de contagem vivenciados 
por elas.

Explore essas formações de grupos para trabalhar conceitos básicos como: maior, menor, cheio, vazio, muito, 
pouco. Algumas perguntas que você poderá fazer:
a)  Qual o grupo que ficou maior? Ou com mais crianças?
b)  Qual o grupo que ficou menor?
c)  Qual grupo é maior: o dos que estão com tênis ou o dos que estão com sandálias?

Essa atividade incentiva os processos de classificação, ou seja, separação de um conjunto maior em atributos.

ATIVIDADES PÁGINA 18: BRINCANDO DE FORMAR GRUPOS

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar a atividade, mostre 

o cartaz da letra B com o nome BEATRIZ, repetindo os 
mesmos passos utilizados na apresentação da letra A 
e da inicial do nome das crianças.

É fundamental que haja um trabalho bem efetivo 
com cada letra. 

Após o trabalho de apresentação da forma da 
letra B, segue-se o trabalho de realização do som 
dominante dessa letra. Mostre às crianças como deve 
ser feito o movimento labial do som da letra B. Utilize 
como referência o videotutorial “Relação grafema/
fonema”. Após realizar o som algumas vezes, peça 

às crianças que repitam. Observe se todas conseguem realizar o movimento do referido som dominante. 
A realização adequada do som da letra B será fundamental para a distinção do som da letra D, por exemplo.
Incentive as crianças a levantar hipóteses de outros nomes que se iniciem com a letra B. Sempre que um nome 
for dito, pronuncie pausadamente a palavra, dando ênfase ao som inicial para que as crianças confirmem ou não. 
Peça-lhes que pronunciem assim também.

ATIVIDADE 1
Ao realizar o som dominante da letra, realize o movimento de escrita dessa letra, primeiro no chão para as 

crianças caminharem por cima, em outras superfícies como lixa, saquinho com gel colorido, no quadro ou em folha 
de sulfite à vista das crianças, favorecendo a correspondência fonema-grafema. 

Você terá acesso às orientações para o trabalho de traçado das letras no videotutorial “Traçado de letras e 
números”. 

ATIVIDADE 2
Utilize as fichas com nomes no “Cartaz de Chamada”. Convide as crianças a separar os nomes iniciados com 

B, se houver, e peça-lhes que repitam esses nomes, levando-as a perceber o som da letra B presente no início de 
cada nome.

ATIVIDADES PÁGINA 19: LETRA B
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ORIENTAÇÃO
Antes de ler a pista, incentive as crianças a sugerir 

qual seria o brinquedo preferido do irmão de BEATRIZ. 
Observe se as sugestões delas estão de acordo com 

o campo semântico estabelecido, ou seja, brinquedos. 
Caso alguma criança diga uma palavra incoerente 

com o campo semântico, repita a palavra sugerida 
por ela e pergunte-lhe se isso é um brinquedo.

Após o levantamento da hipótese das crianças 
quanto ao nome do brinquedo, leia a pista para elas. 

ATIVIDADE 1
Incentive as crianças a perceber que todos os 

nomes dos brinquedos se iniciam com a letra B. 
Pronuncie pausadamente o nome de cada brinquedo para as crianças, destacando o som dominante da letra B. 

Escreva no quadro ou em uma folha, à vista das crianças, o nome de cada brinquedo citado na atividade.
Se possível, destaque a letra B com uma cor diferente de giz ou pincel.
Depois, peça-lhes que façam o que está no comando desta atividade.

ATIVIDADES PÁGINA 20: DESAFIO
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de ler o comando da atividade, 

incentive as crianças a fazer uma leitura das imagens 
da cena, questionando:

– O que as crianças estão fazendo?
– Onde será que elas estão?
– Como será o nome delas?
A exploração de imagem é recurso importante para 

ampliar o repertório de produção oral (futuramente 
escrita) das crianças.

ATIVIDADE 1
Leia o comando da questão para as crianças, evidenciando qual é a imagem de BEATRIZ e qual é a de BETE.
Em seguida, peça-lhes que mostrem qual a caixa que tem mais bonecas. Oriente-as a fazer um risco no rosto 

da menina que tem MENOS e um círculo no rosto da que tem MAIS bonecas (BEATRIZ ou BETE).
Aproveite para incentivá-las a contar as bonecas de cada criança. Registre o numeral correspondente ao 

resultado no quadro. Esse uso diário da contagem e a relação com o registro auxiliam a criança na construção da 
relação número/quantidade.

ATIVIDADES PÁGINA 21: QUEM TEM MAIS BONECAS?
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ORIENTAÇÃO
Esta atividade trabalha com os conceitos ALTO/

BAIXO, além de envolver uma proposta de medida e 
comparação da altura das crianças.  

Antes de realizá-la, promova uma brincadeira com 
a turma: 

– Escolha duas crianças, coloque-as lado a lado e 
pergunte: quem é a mais alta? Quem é a mais baixa? 

– Proponha a organização de uma fila com três 
crianças. Para tanto, utilize a regra do mais baixo para 
o mais alto. Nesse momento, peça ajuda à turma na 
organização da fila.

– Depois que a fila estiver organizada, chame mais 
uma criança e pergunte: e agora? Onde ela deverá 
ficar em nossa fila?

ATIVIDADE 1
Depois dessa prática, peça às crianças que observem a imagem de BEATRIZ e Bete e pintem aquela que é mais alta.

ATIVIDADE 2
Para essa atividade você vai precisar de um rolo de barbante. Explique para as crianças que você irá medi-las. 
Faça uma roda para que elas observem como você está medindo-as. Escolha uma criança para começar, peça a 

ela que se deite no chão (no centro da roda, de forma que todos a vejam) e use o barbante para medir o tamanho 
dela. Corte o barbante no tamanho de cada criança e identifique cada pedaço usando uma etiqueta com o nome 
da criança. 

Em seguida, organize as crianças em dupla. Cada dupla deve comparar, no centro da roda, o comprimento 
dos barbantes que representam a altura delas e verificar quem é a mais alta, ou seja, qual tem o barbante maior. 

Depois, você pode organizar um painel na parede com os barbantes e os nomes das crianças. O painel deverá 
ficar na altura delas para que possam tocar e comparar. 

Oriente-as a registrar o resultado no espaço do livro: fazer um desenho da criança mais alta da turma.

ATIVIDADES PÁGINA 22: COMPARANDO TAMANHOS...

Resposta pessoal.
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CAPÍTULO 3: EU E MINHA FAMÍLIA

ATIVIDADE PÁGINA 23

ORIENTAÇÃO
Na roda de conversa , antes de iniciar a leitura, fale 

o título para as crianças e incentive-as a, com base no 
título, levantar hipóteses sobre o assunto que será 
tratado no texto.

Leia o texto para as crianças.
Motive-as a falar sobre suas famílias e respectivos 

membros: com quantas pessoas elas moram, quais as 
principais características de cada um, se algum familiar 
se parece com os membros da família de CAMILA.

ATIVIDADE 1
Releia o texto para as crianças e observe se conseguem identificar CAMILA na foto. Pergunte às que conseguiram 

como foi que identificaram. Questione sempre as hipóteses delas a fim de que construam argumentos para 
defenderem suas ideias e pensamentos. Confronte as opiniões divergentes das crianças, se houver, e procure 
deixá-las à vontade para se expressarem, não realizando repreensões ou censurando seus posicionamentos.

ATIVIDADE 2
Nesse momento as crianças devem chegar a um consenso sobre cada familiar de acordo com as pistas do texto. 

Se necessário, retome as pistas uma a uma para que elas localizem cada membro da família.

Mamãe

TioVovó
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ORIENTAÇÃO
Antes de realizar a atividade, retome com as crianças 

quais foram os parentes de CAMILA que apareceram 
no texto da atividade anterior. Pergunte-lhes se sabem 
o que significa a palavra “parente”. Defina junto com 
elas o sentido dessa palavra. Depois realize a atividade, 
sempre intervindo quando necessário.

ATIVIDADE 1
Peça a cada criança que mostre para os colegas as imagens que ela pintou. Incentive-a a relatar o nome e o 

grau de parentesco das pessoas que moram em sua casa (da criança). Motive-a a perceber como em cada casa 
pode ser diferente a organização familiar.

ATIVIDADES PÁGINA 24: GENTE QUE MORA LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), repita os mesmos passos utilizados 

para apresentação das letras já trabalhadas. 
Peça às crianças que verifiquem se há outros 

colegas cujos nomes começam com a mesma letra 
inicial do nome CAMILA.

Leia os nomes das crianças os quais se iniciam com 
a letra C, caso haja, e peça aos alunos que repitam.

Finalmente, pronuncie o som dominante da letra 
C para que as crianças o repitam algumas vezes.  
Instigue-as a descobrir outras palavras que comecem com 
o som dominante dessa letra. Caso sejam mencionadas 
palavras iniciadas com K, considere-as também nesse 
grupo, pois os alunos dessa idade ainda não estão 
preparados para um trabalho com irregularidades da 
nossa língua ou questões ortográficas.

ATIVIDADE 1
Relacione a letra inicial do nome CAMILA e de outros nomes da turma, se houver, com o nome “casa”.
Destaque e mostre às crianças o cartaz da letra C que consta no seu Manual Digital. Reforce com as crianças 

os nomes que elas já aprenderam e que se iniciam com essa letra. Depois, afixe o cartaz da letra C no varal de 
barbante ou quadro ao lado do cartaz das letras A e B, sequencialmente.

ATIVIDADE 2
Antes de incentivar as crianças a sugerir palavras, pronuncie para elas o som dominante da letra C e peça que 

repitam. 
Confronte as palavras ditas por elas com o som dominante da letra inicial. Realize as intervenções necessárias 

a fim de que descartem as palavras que não pertencem à lista. Registre no quadro as palavras que fazem parte 
da lista.

ATIVIDADES PÁGINA 25: LETRA C

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), esta atividade deverá ser realizada 

em casa. O objetivo é que as crianças compreendam 
que a escrita e a leitura fazem parte do contexto 
familiar e também incentivar as práticas de literacia 
familiar. 

Explique a atividade às crianças antes de encaminhá-la  
para casa. Envie um bilhete afixado na capa do livro 
explicando aos pais/responsáveis que o livro está 
indo para casa para a realização de uma atividade 
com a família. Informe a página e a data para entrega 
da atividade. Destaque no bilhete a importância da 
participação da família no processo de construção das 
aprendizagens das crianças. Se for realizada uma reunião 
com os pais/responsáveis antes da data do envio da 
atividade, explique a eles que isso ocorrerá e atente para 
a relevância da devolução do livro e da tarefa realizada.

ATIVIDADE 1
No retorno da atividade, reserve um momento para que cada criança conte como foi a realização da tarefa, 

quem costuma fazer a comida em sua casa, quem escreveu a receita, se foi necessário verificar a receita em um 
livro de receitas, e outras questões que considerar relevantes. 

Incentive as crianças a comparar as receitas de cada família (se há receitas semelhantes) e a perceber que as 
famílias podem ter diferentes preferências.

Converse com elas sobre a importância de que as pessoas que moram na mesma casa auxiliem umas às outras 
nas tarefas. 

Aproveite o momento para estabelecer comparações como, por exemplo, quantas receitas são de pratos 
doces e salgados.

ATIVIDADES PÁGINA 26: LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), as crianças necessitam de auxílio 

para refletir sobre suas aprendizagens e conquistas. 
Atividades como essa podem ser aplicadas ao 

longo do processo e contribuirão para que elas 
percebam isso e valorizem seus esforços.

Pergunte às crianças se já ouviram alguma história 
que falasse sobre um baú. Explique que o baú é um 
local geralmente usado para guardar tesouros ou 
algum objeto importante. Nesse caso, vamos usar 
para guardar as palavras novas que aprendemos.

ATIVIDADE 1
Verifique se a criança está fazendo o traçado adequado da letra. Qualquer tipo de intervenção será mais fácil 

no início do processo.

ATIVIDADE 2
Aproveite a oportunidade para reforçar o som dominante das letras trabalhadas. Para recordar, aponte os 

cartazes do Material Complementar, mas utilize essa estratégia apenas depois do trabalho com o som da letra.
Incentive as crianças a fazer a escrita emergente do nome das figuras.

ATIVIDADE 3
Leia o comando e certifique-se de que cada criança já consegue estabelecer relação entre o numeral e a 

quantidade 1. Peça-lhe que circule a mãozinha que mostra a quantidade 1.

ATIVIDADES PÁGINA 27: BAÚ DO CONHECIMENTO

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Nessa atividade, as crianças devem ter a 

oportunidade de expressar suas opiniões e 
pensamentos.

Incentive-as a folhear o material para recordar os 
momentos que viveram realizando as atividades.

Em seguida, converse com elas sobre suas 
experiências em cada atividade. 

Após o registro, deixe que relatem seus sentimentos 
e os motivos que as levaram a se sentir assim.

ORIENTAÇÃO 

Retome com as crianças cada palavra do glossário e o contexto em que apareceu. 
Motive-as a completar frases que você vai falar com uma das palavras do glossário. Exemplo: O avião faz... 

no ar. Esse tipo de estratégia favorece a compreensão da criança quanto ao uso social das palavras novas que 
aprendeu.

Leia novamente o significado dessas palavras e peça-lhes que encontrem a figura correspondente. Explore os 
desenhos e seus significados com a criança.

ATIVIDADES PÁGINA 28: PITACOS E PALPITES

ATIVIDADES PÁGINA 28: GLOSSÁRIO

Resposta pessoal.
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UNIDADE 2 - CONVIVER

ORIENTAÇÃO PÁGINA 29

De acordo com a BNCC, deve-se garantir a toda 
criança o direito de:

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos 
e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, 
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito 
em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas 
(BRASIL, 2017, p. 36).

Nesta Unidade, trazemos propostas de atividades e 
brincadeiras a serem realizadas em duplas, pequenos 
grupos ou com toda a turma, as quais favorecem 
situações de interação e convivência entre as crianças.

As atividades desta Unidade tencionam levar a 
criança a compreender que ela não é única no mundo, 
e que há outras pessoas e lugares ao seu redor.
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ATIVIDADES PÁGINA 30

ORIENTAÇÃO  
Professor(a), leia o título da história e, na roda de 

conversa, incentive as crianças a levantar hipóteses 
sobre o assunto do texto que será lido. 

O espaço escolhido para a leitura também deve 
variar de acordo com a realidade de sua escola. Este 
momento pode ser realizado no pátio, na sala de 
leitura ou em outro cantinho da escola. 

Caso altere o ambiente para a leitura, considere 
um tempo inicial para as crianças explorarem o espaço 
e se familiarizarem. Geralmente, crianças nessa idade 
tendem a ser bastante curiosas e precisam de um 
tempo antes de conseguir se concentrar.

À medida que esses espaços são demarcados para a 
leitura, a tendência é que elas se habituem e precisem 
de menos tempo para se preparar para a atividade.

Algumas estratégias – como utilizar a mesma 
colcha ou tapete para sentarem na hora da história, 
ou mesmo você usar chapéu ou óculos – podem 
contribuir para chamar a atenção das crianças para o 
que irá ocorrer e ajudá-las a se preparar.

ATIVIDADE 1
Incentive todas as crianças a participar da discussão sobre o texto.
Pergunte se elas sabem o que significa a palavra “sirene” e motive-as a expressar suas opiniões.
Há um glossário ao final da Unidade com o significado dessa palavra. Leia para a turma após a discussão.
Atente para o fato de que algumas crianças tendem a dominar o tempo de fala, e você precisará intervir para que 

as mais tímidas tenham a oportunidade de se manifestar.
Quando as crianças contarem como foi seu primeiro dia de aula, ao relatarem sentimentos como medo, 

insegurança ou outros dessa natureza, questione se ainda se sentem assim. Caso perceba necessidade, compartilhe 
com a supervisão sobre crianças que ainda não se sentem seguras na escola e busque alternativas para ajudá-las a 
superar esse sentimento.

Observe também se alguma criança não tem sido colocada em situação vexatória por outra(s). 
É importante que a criança se sinta bem e segura no ambiente escolar desde o início da escolarização, pois será 

nesse ambiente que ela passará grande parte do seu tempo ao longo da vida. 

CAPÍTULO 4: MINHA ESCOLA

Primeiro 
dia de 
aula.Davi.

O pai de Davi.

Resposta pessoal.
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ATIVIDADE 1
Retome a leitura do texto da página 30 para 

as crianças, incentivando-as a localizar nele as 
características da escola de DAVI no trecho “Quantas 
portas e janelas!”.

ATIVIDADE 2
Converse com as crianças sobre as características 

da escola, se há muitas portas e janelas, se é térrea 
ou tem mais andares, etc. Oriente-as a registrar com 
desenho como é a própria escola. Depois, incentive-as 
a mostrar suas produções aos colegas. 

O desenho da criança diz muito a respeito de seu 
desenvolvimento cognitivo, e também reflete a forma como ela pensa o mundo. Acompanhe o desenvolvimento 
de cada criança nesse aspecto e, se necessário, realize as possíveis intervenções para estimular o progresso dela.

ATIVIDADES PÁGINA 31: A ESCOLA

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO  
Professor(a), antes de realizar a atividade, pergunte 

às crianças se já viram alguma revista de histórias em 
quadrinhos. Explique-lhes que, em uma história em 
quadrinhos, as imagens são colocadas na ordem do 
acontecimento dos fatos.

Cada quadrinho é uma parte da história.
Explique à turma a ordem dos quadrinhos para 

fazer a leitura das imagens dessa história. Combine 
para que façam uma leitura silenciosa primeiro (só 
com os olhos – a boquinha fechada), e depois alguns 
alunos podem contar a história do jeito deles.

Peça às crianças que observem o cenário no qual a 
história se passa (se é de dia ou de noite) e falem das 
características físicas das personagens. 

Solicite a um grupo de crianças que encene a história em quadrinhos para os outros colegas assistirem.  
Pode-se propor também que cada criança crie outro final para a história e depois façam uma votação para escolher 
o mais interessante. A votação pode ser com o gesto de levantar o braço. Vence o final da história para o qual houve 
o maior número de braços levantados.

Pergunte às crianças se sabem o que significa a palavra “rotina” e motive-as a expressar suas opiniões.
Há um glossário ao final da Unidade com o significado dessa palavra. Leia para a turma após a discussão.

ATIVIDADE 1
Ao discutir estas questões do texto com as crianças, é importante chamar-lhes a atenção para os elementos que 

lhes possibilitem chegar a uma conclusão comum, a partir da interpretação das imagens apresentadas. 
A interpretação oral de textos passa pela capacidade de identificar com objetividade as informações explícitas 

no texto.
O trabalho com inferência propõe um exercício mental de organização temporal. Esse trabalho fortalece o 

estabelecimento de funções executivas, o que apoiará as crianças na organização das ideias e na produção de 
textos. Algumas crianças podem apresentar dificuldade para compreender e aplicar os advérbios “antes” e “depois”, 
bem como para se situar no período do dia manhã/tarde.

É importante um trabalho diário nesse sentido, com o calendário semanal, cartaz do tempo e outros recursos. Ao 
longo desta Unidade apresentaremos mais sugestões para a realização do referido trabalho.

Anteriormente ao registro no quadro do que a criança faz antes de ir à escola, é importante pedir a ela que verbalize 
o que pretende desenhar. Assim, haverá oportunidade para confrontá-la caso ainda não tenha compreendido os 
conceitos ANTES e DEPOIS.

ATIVIDADES PÁGINA 32: DAVI VAI PARA A ESCOLA

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

À tarde. Ele almoça antes 
de ir para a escola.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), esta atividade vem reforçar o trabalho 

com os conceitos de “antes” e “depois”. Conforme já 
mencionado, envolve a construção da noção temporal. 
Sempre que possível, converse com as crianças fazendo 
uso desses conceitos e de outros como “ONTEM”, 
“HOJE”, “AMANHÃ”.

Organize a turma em uma roda. Incentive-os a 
relatar sua rotina, perguntando sobre as atividades 
que realizam antes de ir para escola e o que fazem em 
casa depois que chegam da escola.

Em seguida, questione sobre o que fazem logo 
depois de acordar e antes de dormir.

A roda é um espaço que favorece o desenvolvimento 
de inúmeros objetivos de aprendizagem. Nela é 
possível trabalhar com conceitos matemáticos, 
história de vida, oralidade (respeito aos turnos de 
fala, argumentação, narração de fatos), entre outros. 
Crie sempre estratégias de dar voz a todas as crianças, 

incentivando as mais tímidas a falar e dosando a fala das mais expressivas.
Professor(a), o trabalho com a linguagem oral estabelece vínculos, amplia o vocabulário e permite que as 

crianças sintam-se pertencentes. No link https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1410/oralidade-um-eixo-da-
educacao-infantil (acesso em: 3 jul. 2020), você encontra um texto norteador para o trabalho com esse eixo. No 
Manual Digital, você encontrará sugestões de atividades a serem desenvolvidas na roda.

ATIVIDADE 1
Entre as atividades da rotina escolar cada criança tem sua preferências. Pergunte-lhe qual a sua atividade 

preferida. Oriente as crianças a pensar sobre a rotina da turma e a pintar os círculos que indicam as atividades 
realizadas antes (cor amarela) e depois (cor azul) do recreio. 

Professor(a), a definição de uma rotina na sala de aula é muito importante para a organização da turma para o 
trabalho com a noção temporal.

Sugerimos o uso do relógio da rotina, que se encontra na página 175 do Material Complementar, para indicar 
o que será feito no dia. Dessa forma as crianças se organizam temporalmente, o que lhes diminui a ansiedade e 
lhes dá maior segurança. Lembre-se de colar o relógio em uma cartolina ou papelão para facilitar o manuseio pelas 
crianças. Aproveite para apresentar às crianças o ícone que sempre alerta para o uso do Material Complementar 
que será destacado do livro.

Aproveite essa estratégia para um trabalho mais efetivo e autônomo para as crianças, no sentido de explorar os 
conceitos de “antes” e “depois” diariamente pela rotina. Exemplo: o que fizemos antes do recreio? E depois? O que 
fizemos depois da aula de artes?

ATIVIDADES PÁGINA 33: ANTES E DEPOIS

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO  
Professor(a), antes de realizar a atividade, mostre 

o cartaz com o nome DAVI, repetindo os mesmos 
passos utilizados na apresentação das letras A, B e C 
e da inicial do nome das crianças. Lembre-se de que o 
cartaz está disponível no seu Manual Digital.

O manuseio da letra em forma tri ou bidimensional 
continua sendo importante a cada apresentação de 
uma letra nova.

Durante a apresentação do som (fonema) da 
letra, diferencie a letra D da letra B. Leve os alunos a 
observar que, para fazer o som da letra B, inicialmente 
se apertam os lábios e depois se abre a boca. Para fazer 
o som da letra D, coloca-se a língua entre os dentes. 

Oriente-se pelo videotutorial “Relação grafema/fonema” para essa aula.
Identifique se há crianças com dificuldades fonológicas. Continue observando ao longo do ano e, se essas 

dificuldades permanecerem, solicite à família que procure um especialista em fonoaudiologia para avaliação.
Outra sugestão é que se crie uma lista de objetos conhecidos pela turma que se iniciam com a letra D. Para 

essa atividade é necessário pronunciar cada nome de objeto sugerido pelos alunos pausadamente e destacando a 
realização do som dominante da letra inicial. Repita a pronúncia da palavra quantas vezes for necessário até que as 
crianças confirmem ou não se esta faz parte da lista. Na lista deve ter o desenho e a palavra.

ATIVIDADE 1
Antes de realizar a atividade no livro, a criança deve ter experimentado o movimento da letra em inúmeras 

superfícies, como caixa de areia, no ar, no quadro, no chão com giz, etc.
Oriente as crianças a colorir a letra D com lápis da cor da sua preferência, iniciando da bolinha e seguindo a 

direção correta do traçado.
Incentive as crianças a treinar o traçado em folha de rascunho ou no caderno, sempre observando se estão 

seguindo a orientação correta.

ATIVIDADES PÁGINA 34: LETRA D
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), é recomendado que a atividade seja 

realizada em dois momentos distintos:
1º - destaque o dado da página 177 do Material 

Complementar. Cole-o em uma cartolina ou papel 
firme e monte-o;

2º - realização da brincadeira em si.
Se for possível, use uma cola de secagem mais 

rápida para a montagem dos dados. 
Com antecedência, verifique com professores de 

artes e educação física, caso haja em sua escola, a 
possibilidade de remanejamento dos horários de 
aulas em sua turma para vocês estarem juntos nessa 
tarefa.

ATIVIDADE 1
Com o dado já confeccionado, é importante ler para as crianças as instruções para a brincadeira. 
Peça que repitam juntas a ordem dos comandos.
Antes de começar, pergunte-lhes se têm alguma dúvida.

ATIVIDADE 2
Atenção: o desenvolvimento da brincadeira, a mímica criada por uma criança diante de um símbolo do dado 

pode ser diferente daquela criada por outra criança. O importante é que as mímicas sejam coerentes com o símbolo.
Caso não compreenda a mímica que alguma criança fizer, peça-lhe que explique. Se não estiver coerente, 

intervenha levando-a a construir uma relação lógica entre o símbolo e a mímica.
A brincadeira pode ser realizada mais de uma vez. 
Nesse caso, deixe os dados na escola pelo período que for necessário antes de enviar para a casa da criança.

ATIVIDADES PÁGINA 35: UM LADO DIFERENTE
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ORIENTAÇÃO  
Professor(a), iniciaremos neste capítulo o estudo 

da relação do numeral com sua quantidade de 
forma sistematizada. Partiremos do numeral 1, mas 
é importante que você incentive contagens no dia 
a dia da sala de aula e faça relação com os numerais, 
registrando-os sempre que possível no quadro para que 
as crianças lhes acompanhem o traçado.

Não deixe de ter exposto em sala de aula um varal 
(na altura das crianças) com os numerais de 0 a 9 e 
suas respectivas quantidades. No Manual Digital você 
encontrará modelos de cartazes com os algarismos.

Nessa fase, vale destacar a importância do trabalho 
com jogos, envolvendo dados (inicialmente com a 
representação da quantidade e posteriormente com o 
numeral) e outros materiais de contagem.

Sugerimos a criação, para a turma, de uma 
caixa matemática que contenha vários materiais 
de contagens (palitos, tampinhas, fitas métricas, 
calculadoras, balança). Para aprofundar seus 
conhecimentos acesse esse tema no livro 1 de 
Quantificação e Agrupamentos do Programa Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

ATIVIDADE 1
Professor(a), leve seus alunos para o pátio ou local na escola em que seja possível desenhar uma amarelinha no 

chão. Utilize os numerais de 0 a 9.
Caso seus alunos não conheçam a brincadeira, mostre-lhes como funciona. A seguir propomos uma adaptação 

para atender as crianças de 4 anos.
1. Separe uma pedra ou tampinha para marcar a casinha.
2. Cada criança, na sua vez, tenta acertar a casinha do número 1. Sem sair da delimitação da casa.
3. Em seguida, deverá saltar a casa 1 (onde está a pedrinha) e pular direto na casa 2, até o céu.
4. Quando chegar ao “céu”, o jogador vira e volta pulando da mesma maneira, pegando a pedrinha quando estiver 

na casa 1.
Atenção: muitas crianças de 4 anos têm dificuldades de pular de um pé só. Então, sugere-se que elas pulem com 

os dois pés.
Durante a atividade, vá nomeando as casas que elas estão pulando.
Esta proposta trabalha com a coordenação motora grossa, além de explorar de forma lúdica os numerais e sua 

sequência.

ATIVIDADE 2
Professor(a), após realizar a brincadeira, proponha um momento em que as crianças possam contar o que 

sentiram e o que acharam dela.
Oriente as crianças a localizar no desenho da amarelinha o numeral 1 (você deverá utilizar o suporte verbal: falar 

“um” em vez de mostrar a imagem do número). Dê um pedaço de papel (de rascunho, revista ou jornal) para cada 
criança fazer uma bolinha de papel. Solicite-lhe que cole sobre o numeral 1 na imagem da amarelinha.

ATIVIDADES PÁGINA 36: AMARELINHA
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ATIVIDADES PÁGINA 37: MEU COLEGA 
EDUARDO

ORIENTAÇÃO
Auxilie as crianças a se organizar em duplas. Leia 

para elas o título do texto e motive-as a conversar e, 
depois, manifestar suas hipóteses sobre o assunto do 
texto.

É importante que as crianças entrem em acordo 
quanto à hipótese da dupla. Esta atividade incentiva o 
diálogo e o acordo, sendo oportunidade do exercício 
de ceder ou fazer prevalecer o que se pensa. 

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças. Pergunte às duplas se elas confirmaram ou não suas hipóteses. 
Em seguida, discuta as questões 1 e 2 auxiliando as crianças a chegar à resposta que está explícita no texto. 
Na questão 3, a resposta é pessoal.
Certifique-se de que todas as crianças que quiserem tenham oportunidade de se manifestar. 

ATIVIDADE 2
Distribua folhas de sulfite para as crianças desenharem sua sala de aula ou oriente-as a utilizar o caderno. Valorize 

as produções das crianças incentivando-as a mostrar a você e aos colegas.

CAPÍTULO 5: MEUS COLEGAS

1. Eles moram na mesma rua.
2. Ele se sentiu aliviado (feliz).
3. Resposta pessoal.
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ATIVIDADE 1
Professor(a), nesta atividade o objetivo é trabalhar 

com os conceitos matemáticos de localização: 
“FRENTE” e “ATRÁS”.

Escolha quatro ajudantes para ficarem próximos 
à lousa, de frente para a turma. Posicione as demais 
crianças em um semicírculo, de forma que consigam 
visualizar bem os colegas.
1. Conte quantas crianças estão na frente. Lembre-se 

de sempre colocar a mão na cabeça de quem está 
sendo contado.

2. Coloque duas das crianças na frente da sua mesa e 
duas atrás da sua mesa. Pergunte às demais:
a) Quais os colegas que estão na frente da mesa? 
b) Quais os que estão atrás? (Pode variar as 

posições.)
c) Quantos colegas estão atrás da mesa e quantos 

estão na frente?

ATIVIDADE 2
Inicie a atividade pedindo às crianças que identifiquem na fila o menino que está com boné e depois a menina 

que está de óculos. Certifique-se de que todos tenham identificado esses personagens. 
Em seguida, peça aos alunos que retirem do estojo o lápis de cor (ou giz de cera) amarelo. Confira se todos 

retiraram a cor certa. Depois, peça que retirem o lápis azul.
Oriente-os a realizar a atividade conforme os comandos. Peça que identifiquem quais são as crianças que estão 

na frente e atrás, para depois lhes pedir que as pintem.
Você pode propor que uma das crianças fique embaixo da mesa. Pode sugerir que uma das crianças coloque o 

apagador em cima da mesa. Assim, relembra os conceitos de “EM CIMA” e “EMBAIXO”.

ATIVIDADE 3
Coloque os quatro alunos em fila. Aproveite para medi-los e ver quem é o mais baixo para começar a fila por 

ordem de tamanho. Assim, relembra os conceitos de “ALTO” e “BAIXO” e trabalha com a seriação (comparação e 
ordenação). Pergunte às crianças quem está na frente de (fale o nome de algum aluno) e quem está atrás de (fale o 
nome de outro). Em seguida, oriente o registro do conhecimento no livro.

Você pode ir trocando os ajudantes durante as atividades, para que todos possam participar de forma mais efetiva.

ORIENTAÇÃO
Professor(a), após realizar a brincadeira, proponha um momento em que as crianças possam contar o que sentiram 

ao brincar.

ATIVIDADES PÁGINA 38: QUEM ESTÁ NA FRENTE?

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Pergunte às crianças se elas já viram alguém 

enviando mensagem pelo celular. Auxilie-as a construir 
o conhecimento de que se trata de uma mensagem 
(de texto, áudio, vídeo ou imagem) enviada por um 
aplicativo de celular.

Incentive-as a levantar hipóteses sobre o que está 
escrito na mensagem que será lida.

Depois leia o texto e, junto com as crianças, veja 
se alguma das hipóteses sugeridas se aproximou do 
conteúdo dessa mensagem.

ATIVIDADE 1
As questões 2 e 3 devem ter respostas objetivas. Releia o texto quantas vezes for necessário para que as crianças 

identifiquem as respostas que estão explícitas. 
Nas questões 1 e 4 deve-se oportunizar à criança espaço para relatar seus pensamentos e suas experiências. 

Algumas crianças podem demorar um pouco mais para se expressar, enquanto outras podem ter mais facilidade 
para se expor.

Seja um mediador durante este tipo de atividade, incentivando todas a participar e garantindo-lhes a oportunidade 
de fala.

ATIVIDADES PÁGINA 39: A MENSAGEM DE EDUARDO

Resposta pessoal.
Ele quer ir para a casa 
da avó.

3. Ele disse que gosta 
de encontrar com os 
primos e tios, come 
seus doces preferidos 
e toma banho de 
mangueira.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), caso haja possibilidade, realize a 

culinária do bolo. Após realizá-la, estruture um gráfico 
com as quantidades de ingredientes utilizados. Por meio 
do gráfico, as crianças conseguirão perceber e relacionar 
as quantidades, que podem ser representadas por 
tampinhas. Questione-lhes qual ingrediente foi mais ou 
menos usado, e também quanto a mais e a menos que 
o outro. 

Segundo dados da PNA (2019),
“os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA), de 2016, 54,73% de mais de 2 milhões de 
alunos concluintes do 3º ano do ensino fundamental 
apresentaram desempenho insuficiente no exame de 
proficiência em leitura. Desse total, cerca de 450 mil alunos foram classificados no nível 1 da escala de proficiência, o 
que significa que são incapazes de localizar informação explícita em textos simples de até cinco linhas e de identificar a 
finalidade de textos como convites, cartazes, receitas e bilhetes” (BRASIL, 2019a, p. 10). 

Assim, é dada a necessidade de diversificação de gêneros para serem trabalhados desde a Educação Infantil.
Trabalhe com as crianças as noções temporais em relação ao modo de preparo como, por exemplo, o que se deve 

colocar antes da farinha.

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças a localizar o numeral 1 na receita. Certifique-se de que já identificam esse numeral. Diga-lhes para 

circularem o numeral 1 sempre que o encontrarem no texto, utilizando lápis de cor.

ATIVIDADES PÁGINA 40: COMEMORAÇÃO NA ESCOLA
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar o registro proposto nesta 

atividade, realize com as crianças uma atividade prática de 
familiarização com a forma geométrica triângulo.
1. Leve para a sala de aula uma caixa-surpresa. Dentro 
dela coloque três triângulos amarelos (sendo dois 
maiores e um menor) e três triângulos azuis (sendo 
dois maiores e um menor). Pode ser de papel ou outro 
material. Caso a escola tenha blocos lógicos, estes 
poderão ser utilizados dentro da caixa. 
2. Conte para as crianças que hoje você trouxe algo 
para apresentar a elas. Diga que é uma coisa com 
nome bem diferente e que, com ela, dá para criar 
vários desenhos legais.

3. Deixe que as crianças toquem os triângulos, dentro da caixa, sem olhá-los. Peça-lhes que descrevam o que 
estão tocando e o que acham que há na caixa.

4. Depois, explique-lhes que o que há na caixa são triângulos e que, para identificá-los, precisamos estar atentos 
a sua forma. Deixe que os alunos explorem e observem. 

5. Conte com as crianças os lados do triângulo. Explore as cores e os tamanhos.
6. Junte as mãos e mostre às crianças que podemos fazer um triângulo com elas. Deixe que elas imitem.
7. Se na escola houver peças de blocos lógicos, permita que os alunos brinquem de construir coisas com elas. 
8. Separe alguns objetos que tenham formas parecidas com o triângulo como chapéu de festas e cones e leve 

para a sala para mostrar às crianças.

ATIVIDADE 1
Professor(a), cante a canção “O meu chapéu tem três pontas” (disponível em: <https://www.youtube.com 

watch?v=PjNciHebpYU>. Acesso em: 2 jul. 2020).
Auxilie as crianças a realizar a dobradura do chapéu usando uma folha de sulfite. Evidencie a forma do chapéu 

relacionando-a com o triângulo. 

ATIVIDADE 2
Professor(a), nesta atividade, peça aos alunos que descrevam o que estão vendo nas imagens. Caso alguém 

encontre e mencione o triângulo, incentive a compartilhar com os colegas.
Peça que todos apontem no desenho da casinha onde está o triângulo. Em seguida, faça o mesmo com o desenho 

do boneco.
Na sequência, oriente-os para que pintem de azul e contem os triângulos. Peça que circulem o numeral que 

representa essa quantidade.

ATIVIDADES PÁGINA 41: O CHAPÉU DE ANIVERSÁRIO

macpro07
rona transparency



82 PRÉ-ESCOLA 1   |  4 ANOS

ORIENTAÇÃO
Professor(a), para realizar esta atividade, convide 

seus alunos para o pátio ou outra área onde 
você possa traçar no chão o numeral 1.  
Para tanto, coloque-os atrás de você em um 
semicírculo, de forma que todos consigam 
acompanhar o movimento do traçado feito por 
você, e trace corretamente o numeral, marcando 
com uma bolinha (de onde os alunos deverão 
começar a caminhar) e com uma estrelinha 
(onde devem finalizar). 

Em seguida, forme uma fila para que todos 
possam caminhar sobre o traçado do numeral. Se 
preferir, faça dois traçados e forme duas filas, de 
maneira que dois alunos caminhem simultaneamente. Fique em um local de onde consiga acompanhar o caminhar 
das crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto do numeral: começando na bolinha e finalizando 
na estrelinha. Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de uma vez, para que a criança possa se apropriar do 
movimento adequado. Torne o momento atrativo: as crianças, por exemplo, podem disputar quem caminha mais 
rápido sem sair do traçado, podem caminhar com um pé colado no outro (dedo de um pé no calcanhar do outro pé). 
Além de trabalhar o traçado, esta proposta desenvolve a coordenação motora grossa e o equilíbrio. No videotutorial  
você encontra uma modelagem desta atividade.

Ao voltar para sala, peça aos alunos que comentem o que mais gostaram na atividade e pintem os emojis que melhor 
representam sua satisfação na atividade.

ATIVIDADE 1
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 1. Você vai precisar preparar 

uma tampa de caixa de sapato ou outro recurso, e colocar nela uma quantidade de areia que permita ao aluno 
realizar traçados com os dedos. Pode ser uma caixa para a turma ou por mesinha (para cada quatro crianças), mas o 
ideal seria que cada criança tivesse sua caixa de areia. Comece propondo que façam desenhos livres, usando o dedo 
indicador. Depois, peça que desenhem um gatinho, uma bola e uma casa. Quando estiverem familiarizadas com o 
desenho na areia, peça-lhes que façam o numeral 1. Fique atento(a) ao traçado da criança.

ATIVIDADES PÁGINA 42: VAMOS BRINCAR LÁ FORA?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), oriente e incentive as crianças 

a organizar os materiais delas. Segundo o site 
Laboratório da Educação:

“Existem valores fundamentais na bagunça: a criança 
se joga nos ambientes, explora objetos, vive situações 
que transformam a ordem das coisas… Mas passada 
a experimentação, é preciso realocar os elementos 
que ficaram suspensos, e esse movimento também 
é interno. Quando a criança é convidada a organizar 
os lugares que foram utilizados por ela, precisará se 
reestruturar para dar um novo destino às coisas.

Isso a ajuda a compreender que existem momentos 
específicos nos quais pode desacomodar a realidade ao 

seu redor, mas que há a necessidade de dispô-la dentro de um novo arranjo depois, integrando essa 
dinâmica para dentro de si” (disponível em: <https://labedu.org.br/organizar-educa-o-que-as-criancas-
aprendem-ao-arrumar-os-espacos-que-frequentam/>. Acesso em: 7 jul. 2020).

ATIVIDADE 1
Antes de ler o título do texto, se possível, leve um estojo vazio para a sala de aula. Na roda, deixe que as crianças 

explorem o objeto e digam para que serve, o que podemos colocar nele, se têm um parecido ou não.
Depois, leia o título e deixe que observem e comentem a imagem conforme a proposta de conversa a seguir.

ATIVIDADE 2
Retome com as crianças o texto/imagem antes de realizar a atividade. 
A cada alternativa em um dos quadros desta questão, peça às crianças que verifiquem o texto/imagem para 

conferir.
Além do trabalho de leitura de imagem, esta atividade também propõe a noção de pertinência a um conjunto. 

ATIVIDADES PÁGINA 43: O ESTOJO DE EDUARDO

Um estojo.
Lápis de cor, régua, 
apontador e borracha.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Em qualquer etapa do trabalho de apresentação das 

letras, a exploração destas em sua forma tridimensional 
ou vazada em papel grosso é indispensável.

Continue realizando o passo a passo para a introdução 
de cada letra com a turma.

Realize o som dominante da letra E para as crianças 
utilizando o mesmo procedimento adotado no trabalho 
com as outras letras já apresentadas.

Professor(a), é importante lembrar que o traçado da 
letra bastão deve ocorrer de modo similar ao da escrita 
da letra cursiva; sendo assim, devemos tirar o lápis da 
folha o mínimo possível. Por isso, é importante estar 
atento(a) à orientação do registro das letras.

ATIVIDADE 1
Acompanhe as crianças no traçado da letra E no livro verificando se o movimento está correto e, se for necessário, 

realize intervenção. Incentive-as a escolher o giz da cor de sua preferência. 

ATIVIDADE 2
Certifique-se de que cada criança conseguiu localizar a letra E na cena.
Antes de entregar o material para registro, passe pelas mesas pedindo a cada uma que aponte a letra com o 

dedo indicador.
Algumas crianças tendem a imitar o que as outras fazem quando obtêm aprovação.
Em momentos distintos, chame cada criança individualmente e observe se ela realmente já identifica as letras 

trabalhadas relacionando a forma ao nome.

ATIVIDADES PÁGINA 44: LETRA E
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 45
Leia o título do texto para as criancas. Converse 

com elas, sugerindo que levantem hipóteses sobre o 
assunto do texto.

Incentive-as a falar sobre a convivência com os 
colegas da escola e quais as atividades preferidas da 
turma.

Auxilie-as a construir valores de companheirismo 
e solidariedade, destacando a necessidade de ajudar 
o outro a superar dificuldades e de solicitar ajuda 
quando necessitar também.

ATIVIDADE 1
Leia o texto em voz alta. Pergunte às crianças se sabem o significado da palavra “comunicativo”. 
Incentive-as a expressar suas opiniões.
Leia o significado da palavra no glossário ao final da Unidade. Ajude as crianças a confrontar com suas hipóteses 

e verificar se acertaram ou não.

ATIVIDADE 2
A questão 1 tem resposta pessoal. As respostas das questões 2 e 3 estão explícitas no texto.
Retome a leitura do texto quantas vezes for necessário até que as crianças identifiquem a resposta destas duas 

últimas questões.

ATIVIDADE 3
Releia o texto para as crianças, auxiliando-as a identificar FELIPE a partir do conhecimento de mundo que têm e 

das pistas encontradas no texto. É um menino, e seu esporte preferido é o futebol.

CAPÍTULO 6: COLEGAS DA ESCOLA 

Resposta pessoal.
Gabriela e Hélio.

Eles brincam.

O esporte preferido de Felipe é jogar futebol. Ele está de 
uniforme de 
time e uma 
bola de futebol 
na mão.
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ORIENTAÇÃO
O trabalho com a letra F deve seguir as mesmas 

orientações já dadas para as outras letras. 
O trabalho de consciência fonológica para essa letra 

é muito importante. Oriente-se pelo videotutorial para 
desenvolver esta atividade.

ATIVIDADE 1
Propositalmente, não está indicado o instrumento 

para traçar a letra F na atividade. O objetivo é que, 
junto com sua turma, você escolha o que preferirem.

Acompanhe o movimento das crianças durante o 
traçado da letra e intervenha caso seja necessário. 

ATIVIDADE 2
Se a organização da sua sala for de mesinhas coletivas, coloque um copo descartável no centro da mesa para 

as crianças colocarem em cima as letras que encontrarem nos encartes ou revistas. Combine antes que as letras 
encontradas poderão ser usadas por todos do grupo.

Se as mesas forem individuais, você pode orientar que formem grupos para realizar a tarefa.
Antes de colar as letras no livro, ajude as crianças a organizar a sala, reservando os copos em local seguro para 

não misturar as letras encontradas com restos de papéis.
Ao devolver o copo de cada grupo, ajude as crianças a verificar se todas as letras do copo são mesmo a letra F.
Depois, podem colar quantas forem possíveis na folha de cada criança.

ATIVIDADES PÁGINA 46: LETRA F
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ORIENTAÇÃO
Incentive as crianças a fazer a leitura da obra de 

arte. Não antecipe a leitura do título.
Pergunte-lhes o que veem na imagem, se há 

pessoas, animais, elementos da natureza, o que 
está acontecendo na cena, onde acham que a cena 
acontece e por quê.

Incentive-as a elaborar um título para a imagem. 
Em seguida diga que essa imagem é uma obra de 
arte. Diga seu nome e seu autor. Conte-lhes um pouco 
sobre Candido Portinari. As informações sobre esse 
autor você pode pesquisar em www.portinari.org.br.

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças a contar na cena a quantidade de figuras que se encontram destacadas na questão.  

Diga-lhes para contar apontando o dedo indicador e depois desenhar bolinhas para representar essas quantidades.

ATIVIDADES PÁGINA 47: OBRA DE ARTE
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), incentive as crianças a relembrar o 

movimento de traçado do numeral no ar e na carteira.

ATIVIDADE 1
Esta proposta deve ser realizada após os alunos 

terem caminhado sobre o numeral 1. Você precisará 
de tinta guache para que a criança possa molhar o 
dedo indicador na tinta azul e passar sobre o número.

Fique atento(a): a atividade só fará sentido se a 
criança seguir o traçado correto, ou seja, partir de 
onde começa o traçado da letra e seguir a direção 
correta.

Antes de usar o livro, você pode propor que a 
atividade seja feita em papel de rascunho (como um 
treino). 

ATIVIDADE 2
Professor(a), combine com as crianças que cada uma terá a chance de escrever na lousa que você usa! Permita 

que utilizem o giz (ou pincel) para traçar o numeral 1. Elogie, estimule e faça as intervenções necessárias no traçado. 
Certifique-se de que a criança está seguindo o traçado correto.

ATIVIDADE 3
Professor(a), utilize folha de rascunho para que a criança tente traçar o numeral 1 com giz de cera. Quando o 

traçado estiver mais desenvolvido, peça-lhe que escreva o numeral 1 no livro, no local onde orienta o comando.
Aos poucos, substitua o giz de cera pelo lápis de escrever nas atividades de registro. 

ATIVIDADES PÁGINA 48: ESCREVENDO O NUMERAL 1

macpro07
rona transparency



89MANUAL DO PROFESSOR

ORIENTAÇÕES 
Leia o título e o texto para as crianças. 
Reserve espaço para que elas se manifestem 

quanto ao assunto do texto. Geralmente vão associar 
a situações que já vivenciaram e sentir necessidade de 
compartilhar esses acontecimentos.

ATIVIDADE 1
Retome a leitura do texto, repetindo-a até que as 

crianças localizem as respostas às questões 1 e 2.
Ouça as opiniões das crianças na questão 3 

incentivando-as a se manifestar acerca do significado 
da palavra artilheiro.

A resposta da questão 4 é pessoal. Observe como 
as crianças se expressam e realize intervenções para marcar questões temporais perguntando, por exemplo: quando 
isso aconteceu? Faz muito ou pouco tempo?

Pergunte-lhes se já ouviram a palavra artilheiro e, se a resposta for “sim”, em qual contexto a ouviram.
Após garantir que todas as crianças que desejem tenham a oportunidade de falar, leia o significado da palavra no 

glossário ao final desta Unidade e confronte-o com as opiniões das crianças.

ATIVIDADE 2 
Leve as crianças a um espaço adequado para a realização desta atividade.
Se a escola não tiver quadra com traves, demarque um espaço com giz no chão ou de outra forma que preferir.
Incentive as crianças a construir um relato coletivo do jogo.
Somente depois dessas etapas elas devem fazer o registro individual. 

ATIVIDADES PÁGINA 49: O JOGO DE FUTEBOL

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta 
pessoal.

Aos domingos.
Marcou 2 gols.

macpro07
rona transparency



90 PRÉ-ESCOLA 1   |  4 ANOS

ORIENTAÇÃO
Leia a atividade e, antes de enviar o livro para 

casa, explique às crianças o que deve ser feito.
Esclareça que qualquer adulto de casa pode ajudar 

na realização da tarefa.
Lembre-se de afixar, na capa do livro, um lembrete 

com a indicação da página em que está a atividade e 
a data de devolução.

No retorno, peça a cada criança que mostre aos 
colegas sua atividade e relate quem a auxiliou na 
sua realização. Valorize a participação da família no 
processo de ensino e aprendizagem das crianças 
dizendo, por exemplo: que legal que sua irmã ajudou 
você nessa tarefa!

ATIVIDADES PÁGINA 50: LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), este momento é de revisão de 

conteúdos importantes que foram trabalhados na 
Unidade.

Aproveite para verificar alunos que ainda não 
consolidaram essas aprendizagens e, se for o caso, 
retome-as com eles individualmente.

ATIVIDADE 1
Observe se a criança faz o movimento correto do 

traçado de letras e números. Intervenha se for necessário. 
O traçado no sentido orientado facilita e agiliza a 

escrita, além de servir como prontidão para a escrita 
da letra cursiva, que tende a ser mais complexa para 
as crianças.

ATIVIDADE 2
Leia a instrução e verifique se a criança conhece a forma geométrica “triângulo”.
Caso seja necessário, utilize blocos lógicos para que ela possa perceber as características dessa forma.
Em seguida, oriente-a a utilizar o lápis amarelo para pintar o triângulo.

ATIVIDADE 3
Leia o comando e certifique-se de que cada criança já consegue estabelecer relação entre o numeral e a 

quantidade 1.
Peça-lhes que circule a mãozinha que mostra a quantidade 1.

ATIVIDADES PÁGINA 51: BAÚ DO CONHECIMENTO

D E F
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ORIENTAÇÃO
Nesta atividade as crianças devem ter a oportunidade 

de expressar suas opiniões e pensamentos.
Incentive-as a folhear o material para recordar os 

momentos que viveram realizando as atividades.

ATIVIDADE 1
Leia o comando e, em seguida, peça que contem 

suas experiências e o que desejam registrar no livro, 
como sua brincadeira ou jogo preferido nesta Unidade. 
Depois, oriente-as a fazer o registro do que elegeram.

ORIENTAÇÃO
A ampliação do vocabulário é uma competência a ser desenvolvida nessa faixa etária.
Ela contribuirá mais tarde para formar produtores de texto mais criativos.
Leia os significados das palavras do glossário para as crianças. Incentive-as a formular frases com cada palavra. 

Motive-as a utilizar essas palavras no cotidiano da sala de aula perguntando, por exemplo, quando o sinal da 
escola tocar: escutei um som. O que é?

ATIVIDADES PÁGINA 52: PITACOS E PALPITES

ATIVIDADES PÁGINA 52: GLOSSÁRIO

Resposta pessoal.

macpro07
rona transparency



93MANUAL DO PROFESSOR

UNIDADE 3 - EXPRESSAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 53

O direito de “expressar, como sujeito dialógico, 
criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 
opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens”, assegurado na BNCC, encontra-se 
contemplado nesta Unidade (BRASIL, 2017, p. 36).

Para estimular a criança a expressar suas opiniões, 
sentimentos e gostos, adotaram-se como estratégia a 
experimentação de diferentes texturas e formas pelo 
tato, a apreciação de obras de arte, a entoação musical 
e a confecção manual de objetos. Além do trabalho 
por meio de grande diversidade de linguagens, 
também favorecem o espaço para a expressão das 
crianças as conversas em roda e a construção coletiva, 
organização sugerida em algumas atividades. 

Professor(a), a criança geralmente gosta de falar, dar sua opinião e relatar seus pensamentos e sentimentos.  
No entanto, algumas vezes utiliza o choro para se comunicar – neste caso, esteja sempre atento(a) às manifestações 
dela, auxiliando-a a buscar outra forma de comunicação.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 54:  
GABRIELA, A MENINA CURIOSA

Professor(a), antes de iniciar a leitura do texto com 
as crianças, incentive-as a criar expectativa quanto à 
leitura que será feita e a levantar hipóteses sobre o 
assunto que será abordado a partir da leitura apenas 
do título.

Pergunte-lhes se sabem o que significa a palavra 
“curiosa” e deixe que se manifestem.

Depois de instigar bastante as crianças a expor suas 
ideias, leia o texto.

A leitura pode ser feita na roda de conversa 
também, mostrando às crianças onde você está lendo.

É importante que elas vejam o material escrito que 
está sendo lido e relacionem a linguagem oral com a escrita.

ATIVIDADE 1
As questões 1 a 3 requerem respostas objetivas. Leia o texto quantas vezes for necessário até que as crianças 

localizem as repostas explícitas nele.
A questão 4 é subjetiva. Sua respectiva resposta está diretamente ligada à forma como a criança lê o mundo, 

com base em suas experiências anteriores e história de vida. Motive-as a se manifestar e perceba como está a 
organização dos pensamentos delas. Intervenha caso seja necessário – por exemplo, se a criança falar que tem uma 
casa na caixa. Nesse caso, pergunte-lhe se uma casa caberia na caixa, se a casa dela caberia na caixa. Nessa faixa 
etária é necessário que a criança seja levada a refletir sobre sua fala e a organizar melhor seus pensamentos.

ATIVIDADE 2
Se possível, disponibilize diferentes materiais para a realização da atividade de desenho como fitas, lã, papéis 

coloridos, etc.
Cada criança deve exercitar a criatividade para realizar a tarefa.
Oriente o uso correto dos materiais disponibilizados.
Ao final da atividade, exponha as produções das crianças em um varal ou painel para apreciação dos colegas e 

visitantes.

CAPÍTULO 7: ISSO ME FAZ SENTIR...

Gabriela.

Uma caixa de sensações.

Ela é muito curiosa 
e adora fazer 
descobertas.

Resposta 
pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), ao final desta atividade, será 

proposto um trabalho com contagem. Para realizá-la, 
será usada uma CAIXA-SURPRESA. Essa caixa poderá 
ser feita com uma caixa de sapato com tampa, com 
um furo em que caiba a mão das crianças. No lado 
interno da caixa, ao redor do furo, cole triângulos de 
EVA, criando um dificultador para a passagem da mão. 
Coloque cinco tampinhas de PET (duas verdes, duas 
vermelhas e uma azul) dentro da caixa. Tenha em mãos 
os algarismos 1 e 2 em fichas ou escritos em pedaços 
de papel. Organize as crianças em roda e coloque no 
centro desta a caixa-surpresa. Explique-lhes que cada 
criança irá tocar o que há dentro da caixa, sem olhar. 
Elas poderão balançá-la se quiserem. Passe a caixa 
para a primeira criança. Antes de ela introduzir a mão 
no furo, faça questionamentos trabalhando conceitos 
comparativos como: a caixa está leve ou pesada? Será 
que está cheia ou vazia? Os objetos dentro dela são 
duros ou macios? A caixa faz algum barulho? Todos 
deverão ter acesso à caixa.

Ao final, exiba o conteúdo da caixa a todas as 
crianças, em roda, de forma que consigam ver. 
Pergunte-lhes:

– Qual a cor das tampinhas?
– Quantas tampinhas verdes?
– Quantas tampinhas vermelhas?
– Quantas tampinhas azuis?

Durante a contagem das tampinhas, incentive os alunos a representar a quantidade de tampinhas com os dedos. 
Depois, mostre-lhes o numeral que representa a quantidade 2.  

Quando terminar cada contagem, coloque ao lado das tampinhas o numeral que indica a quantidade.

ATIVIDADE 1
A partir do registro concreto da atividade, oriente a criança a contar as tampinhas da imagem e, em seguida, 

ligá-las ao numeral correspondente.
As crianças pequenas aprendem sobre os números com base no conceito de permanência do objeto. Uma vez 

que compreendem que os objetos existem, passam a fazer explorações e investigações sobre eles em termos de 
quantidade. Esse é um ótimo momento para começar a trabalhar com estimativas. Com base nos palpites que 
a criança vai apresentando, você poderá entender o nível de entendimento e desenvolvimento em que ela se 
encontra, bem como os “nomes” dos números que ela conhece.

Professor(a), após a execução da atividade, apresente às crianças uma garrafa PET transparente recortada, cheia 
de tampinhas, e peça-lhes que estimem quantas tampinhas há dentro da garrafa. Em uma folha Kraft, cartolina ou 
no canto da lousa, desenhe um quadro de colunas. Neste, escreva a data em que se realizou a atividade, o nome de 
cada aluno (em caixa-alta) e, na frente do nome, a estimativa que o aluno apresentou.

No dia seguinte, desafie-os novamente e pergunte: alguém quer mudar sua hipótese? Caso o aluno queira, 
coloque a data e, à frente, o novo número que ele falou.

ATIVIDADES PÁGINA 55: SINTO-ME CURIOSO!

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Esta atividade tem como objetivo o trabalho com 

nomeação automática. Após a atividade prática, passe 
para o registro da vivência no livro. 

Para realizar a atividade você precisará de:
• 4 tampinhas azuis
• 4 tampinhas vermelhas
• 3 tampinhas amarelas
• 3 tampinhas verdes

COMO FAZER:

1. Na roda, organize uma sequência usando as 
seguintes cores de tampinha:  VERMELHA – VERDE – 
VERMELHA.

2. Incite os alunos a nomeá-las pelas cores o mais rápido que conseguirem (nomeação automática).
3. Organize uma nova sequência com as cores AZUL – AMARELO – AZUL. 
4. Peça que as crianças façam a nomeação automática das cores desta nova sequência.
5. Peça que descubram qual deve ser a próxima tampinha para completar adequadamente a sequência:AZUL 

– AMARELO – AZUL – (AMARELO)

ATIVIDADE 1
Peça às crianças que nomeiem as cores das tampinhas e que identifiquem qual a cor da próxima tampinha 

que completa a sequência. Oriente-as a pintá-las com as cores indicadas. Use a estratégia de perguntar “qual vem 
agora?”. Se for necessário, faça a demonstração novamente com as tampinhas.

ATIVIDADE 2
Organize as crianças em duplas, distribua tampinhas para elas e oriente-as a criar uma sequência de tampinhas 

para o colega completar. Em seguida, peça que elas desenhem e pintem as tampinhas da sequência que criaram.
Verifique se cada criança compreende como criar uma sequência. Intervenha caso seja necessário. Depois 

oriente-as a fazer o registro no livro.

ATIVIDADES PÁGINA 56: QUAL A COR DA PRÓXIMA TAMPINHA?

Verde

Amarela Amarela

Vermelha

Azul

Verde

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), para esta atividade você precisará da 

caixa-surpresa que vem sendo usada em atividades 
anteriores e os numerais móveis 1 e 2. Caso não os 
tenha, pode fazer um recorte do contorno desses 
numerais em cartolina ou papelão.

Coloque os numerais um a uma na caixa e deixe 
que os alunos toquem para tentar identificá-los.

ATIVIDADE 1 
Nomeie os numerais que estavam na caixa. Peça 

que circulem o numeral 1 e, em seguida, o numeral 2.  

ATIVIDADE 2
Professor(a), separe alguns materiais impressos em que aparece o numeral 2 (revistas, livros, encartes de 

supermercado). Mostre aos alunos que o numeral 2 pode ser representado de duas maneiras: em uma, utilizamos 
para escrevê-lo, e na outra aparece nos materiais impressos. 

ATIVIDADE 3
Faça os combinados com as crianças antes de deixarem a sala. Explique que vocês sairão em busca do numeral 2.
Faça um passeio com a turma pelos lugares da escola onde possam encontrar cartazes, painéis ou mesmo livros. 

Incentive-as a explorar o espaço até encontrarem registros deste numeral.
Explique que os numerais fazem parte do nosso cotidiano e são usados nas mais diferentes situações. 
Combine com as crianças de baterem duas palmas toda vez que encontrarem um numeral 2.

ATIVIDADES PÁGINA 57: DESCOBRINDO OS NUMERAIS

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Leia o texto para a turma. Em seguida, pergunte 

às crianças se elas têm animal de estimação. Em caso 
afirmativo, qual animal, quais os hábitos dele, como é 
a cobertura do corpo dele, etc.

Faça uma enquete sobre os animais de estimação das 
crianças da turma: quantos gatos, cachorros e outros. 
Utilize tampinhas ou outro objeto de contagem para 
fazer a apuração da enquete. 

ATIVIDADE 1
Pergunte às crianças o que significa a palavra “afeto” 

para elas. Recorra ao glossário ao final da Unidade para 
verificar o significado da palavra. Ajude-as a confrontar 
com as hipóteses que levantaram e a verificar se 
acertaram ou não.

ATIVIDADE 2
O contato com a letra em forma tri ou bidimensional em papel grosso e vazada, seu desenho em tamanho 

ampliado no chão, o desenho da letra no ar e na caixa de areia, além de inúmeras outras estratégias, devem preceder 
o trabalho de registro do traçado da letra no papel.

No trabalho fonêmico com a letra G, é fundamental levar as crianças a perceber a diferença entre o nome da 
letra e sua realização fonológica dominante.

Se necessário, retome o videotutorial “Relação grafema-fonema” a fim de obter parâmetro para a realização de 
um trabalho efetivo com as crianças.

Incentive-as a identificar os nomes dos colegas que se iniciam com G. Caso haja nomes com as sílabas GI ou GE, 
explique que o G pode fazer dois tipos de sons diferentes. Faça com as crianças uma lista de palavras que se iniciam 
com o som dominante do G (como em GA, GO ou GU).

ATIVIDADES PÁGINA 58: LETRA G

Papel picado

Papel picado
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), esta atividade trabalha o movimento 

de linhas curvas fechadas presente no traçado do 
número 2. Por isso, é importante que a criança realize 
o movimento do início ao fim, sem retirar o dedo do 
papel, seguindo corretamente o traçado. Antes de 
realizar o registro, trabalhe esse movimento na caixa 
de areia e depois na folha de rascunho. Somente 
quando a criança dominar o movimento passe para a 
página do livro.

A ideia do rascunho é muito útil no trabalho com os 
traçados. Assim, evita que a criança deixe o caderno/
livro amassado ou rasurado. 

Reaproveite folhas. As folhas usadas poderão ser 
aproveitadas para fabricação de papel machê ou 
enviadas para reciclagem.

A maior dificuldade observada no traçado do 
numeral 2 é essa linha curva fechada. Por isso, trabalhe 
bastante com as crianças esse movimento.

ATIVIDADE 1 
Incentive as crianças a treinar primeiro o movimento com o dedo indicador. 
Em seguida, oriente-as a fazer o traçado com lápis.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Professor(a), convide as crianças para assistir ao filme “Os Aristogatos”, da Disney.
Exiba-o em quatro partes, para que as crianças não fiquem cansadas e percam o interesse pelo filme. Dividindo-o 

em partes, fica o desejo e a curiosidade sobre o que vai acontecer, algo que elas vão descobrir somente na exibição 
seguinte.

O filme mostra a beleza dos gatos, quebrando o estereótipo de que esses animais são maus porque correm atrás 
de ratos. 

Ao final do filme, faça um gráfico para saber de qual gatinho as crianças mais gostaram. Quando terminar a 
apuração dos votos, faça a leitura do gráfico com elas para saberem quem foi o mais e quem foi o menos votado.

ATIVIDADES PÁGINA 59: O CAMINHO DO GATO
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar o registro da 

atividade, convide seus alunos para o pátio ou outra 
área onde você possa traçar no chão o numeral 2.

Para tanto, coloque-os atrás de você, em um 
semicírculo, de forma que todos consigam acompanhar 
seu traçado.

Trace corretamente o numeral, marcando 
com uma bolinha onde os alunos deverão 
começar a caminhar e com um asterisco onde 
deverão finalizar. 

Em seguida, forme uma fila para que todos 
possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, faça 
dois traçados e forme duas filas, de maneira que dois 
alunos caminhem simultaneamente. Fique em um 
local no qual consiga acompanhar o caminhar das crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto 
do numeral: começando na bolinha e finalizando no asterisco. Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de 
uma vez, para que a criança possa se apropriar do movimento adequado. Torne o momento atrativo incentivando 
as crianças a, por exemplo, disputar quem caminha mais rápido sem sair do traçado. Elas poderão caminhar com 
um pé colado no outro (dedo de um pé no calcanhar do outro pé). Além de trabalhar o traçado, esta proposta 
desenvolve a coordenação motora grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 1
Use a caixa de areia, já indicada neste Manual, para que as crianças treinem o traçado do número 2.

ATIVIDADE 2
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 2. Você vai precisar da caixa 

de areia, como foi proposto no traçado do numeral 1. O traçado do numeral 2 pode ser mais difícil devido às voltas 
e a sua posição. Será necessário, portanto, que a criança realize a atividade uma quantidade maior de vezes, antes 
de se apropriar do movimento.

ATIVIDADES PÁGINA 60: ESCREVENDO O NUMERAL 2
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ORIENTAÇÃO 
Leia o texto na roda para as crianças. Pergunte-lhes 

quais delas têm irmão ou irmã, se é mais velho(a) ou 
mais novo(a), e se quem não tem irmão(a) gostaria de 
ter.

ATIVIDADE 1
Depois da leitura, apresente as questões abaixo 

para a turma. As questões 1, 3 e 5 têm respostas 
objetivas. Leia o texto quantas vezes for preciso para 
que as crianças localizem as informações necessárias 
para respondê-las adequadamente.

Na questão 2, instigue as crianças para que 
apresentem suas ideias, perguntando-lhes o que 
significa ser adulto. Motive-as a levantar hipóteses. 

Algumas podem citar exemplos em vez de dar uma definição. Nesse caso, questione-as sobre quais características 
da pessoa citada as levam a pensar que ela é adulta.

Após explorar bastante, recorra ao glossário, no final desta Unidade, e leia o significado da palavra “adulto” para 
a turma.

Na questão 4, motive-as a organizar seus pensamentos e relatar o que está sendo pedido.

ATIVIDADE 2
Leia o comando da atividade. Auxilie as crianças a identificar cada profissão pelos instrumentos que a pessoa 

está portando ou usando.
Incentive-as a falar sobre o trabalho dos familiares e ajude-as a perceber a importância de cada trabalho para a 

sociedade e de valorizar os trabalhadores.
Oriente-as na marcação da imagem correta.

ATIVIDADES PÁGINA 61: HELENA

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
Helena trabalha no hospital.

Helena.

Ela vai de carro porque o hospital é longe da casa 
dela.
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ATIVIDADE 1
Professor(a), o objetivo desta atividade é trabalhar 

o conceito de “LONGE” e “PERTO”. Retome o texto 
sobre a irmã de Gabriela, precisamente o trecho que 
fala que o hospital fica LONGE da casa de HELENA. 
Peça às crianças que digam um lugar que fica longe 
da sala de aula de vocês. Em seguida, peça-lhes que 
digam o que existe perto da sala de aula. Se preferir, 
saia com elas da sala para observar as coisas que estão 
perto (plantas, brinquedos, áreas).

Proponha uma atividade utilizando lápis de cor 
(cores que as crianças já conhecem e as que estão 
conhecendo). Sente-se no chão, em local em que fique 
visível para todas as crianças. Em seguida, coloque 
um lápis bem perto de você e outro bem distante 
(próximo de alguma criança). Pergunte:

– Qual lápis está mais LONGE de mim?
– Qual lápis está mais PERTO de mim?
– Qual lápis está mais PERTO de (falar o nome de uma criança)?
– Qual lápis está mais LONGE de (falar o nome de uma criança)?
Oriente a atividade proposta nesta página, possibilitando que todos tenham a oportunidade de contar aos 

colegas o que há perto e longe de sua casa. Em seguida, peça que desenhem esses locais no espaço indicado.

ATIVIDADES PÁGINA 62: LONGE OU PERTO?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), favoreça a aprendizagem do traçado 

da letra H fazendo o percurso já indicado para o 
trabalho com as letras anteriormente apresentadas. 

Mostre o cartaz da letra H para as crianças.  
Explique-lhes que a letra H no início da palavra é 
muda, ou seja, não tem som. Exemplifique que no 
nome HELENA o som inicial é da letra E que elas já 
conhecem.

Utilize também a estratégia de alinhavo. É só 
recortar a letra vazada em papel mais firme, fazer 
furos (com um pouco de distância um do outro) com o 
furador e dar às crianças para passarem lã ou barbante 
nesses furos, seguindo a direção do traçado da letra.

ATIVIDADE 1 
Para a realização dessa atividade organize as tintas em pratos de festa, de plástico. A criança pode usar o próprio 

dedo para pintar. Atente para a direção do traçado da criança. Intervenha caso seja necessário.
Intervenções no início do processo de escrita são essenciais para que a criança desenvolva essa habilidade com 

maior presteza.
Diga às crianças que a palavra HOSPITAL também começa com a letra H. Mostre-lhes onde está escrita a palavra 

na página. Incentive-as a procurar a letra H em jornais ou revistas.

ATIVIDADES PÁGINA 63: LETRA H
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), a nutrição estética é essencial à 

Educação Infantil, por isso é de extrema importância 
que enriqueçamos o olhar das crianças com obras de 
arte. Promova a discussão em sala sobre os detalhes 
das imagens. Ressalte que uma aparenta ser mais 
escura que a outra. 

A seguir, faça uma explanação sobre Van Gogh.
No link http://webcache.googleusercontent.

com/search?q=cache:cibUHN7DMi4J:www.
revistas.udesc.br/index.php/ciclos/article/
download/3598/2654+&cd=23&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br&client=safari (acesso em: 5 jul. 
2020), você encontra uma breve biografia do artista, 
além de uma pesquisa que traz a enriquecedora 
experiência de se trabalhá-lo com as crianças.

ATIVIDADE 1
Converse com as crianças sobre o que veem nas imagens. Você poderá ampliar as questões de acordo com o 

envolvimento delas com as obras.

ATIVIDADES PÁGINA 64: OBRA DE ARTE

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

A segunda imagem. A que está 
com o cenário mais claro.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 65 
Professor(a), sempre que possível, realize uma 

atividade que alie a linguagem verbal à corporal. A 
criança tem o corpo como uma das referências iniciais 
para conhecer o mundo.

Ao ler o título do texto, pergunte às crianças se 
elas sabem o que significa “remexer”. Motive-as a se 
expressar.

Cante com as crianças, combinando gestos para os 
trechos da música.

Caso não conheça a música, você pode acessá-la 
neste link: https://youtu.be/ccFHDX0Xfic (acesso em: 
5 jul. 2020).

ATIVIDADE 2
A música também é um tipo de texto a ser interpretado pelas crianças.
Explore as questões abaixo repetindo a música “Os indiozinhos” como texto lido. Faça-o quantas vezes for 

necessário até que as crianças localizem as respostas, pois se trata de questões cujas respostas estão explícitas no 
texto.

CAPÍTULO 8: REMEXENDO

Fala sobre os indiozinhos navegando 
no rio.

Aparecem 10 indiozinhos.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), explore a imagem das crianças 

brincando, conte um pouco sobre a cultura indígena e 
como ela faz parte do nosso dia a dia. Faça perguntas 
como:
• O que há nessa imagem?
• Do que eles estão brincando?
• Onde será que eles estão?
• Você já brincou de peteca?

No link https://cursodebaba.com/brincadeiras-
indigenas/ (acesso em: 5 jul. 2020), são encontradas as 
descrições de várias brincadeiras indígenas. A peteca é 
um exemplo delas.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

Professor(a), para a construção da peteca, você deverá providenciar ou solicitar que as famílias enviem:
• 2 folhas de jornal por criança (se não tiver, podem ser revistas)
• TNT (com aproximadamente 50cm x 50cm)

Veja o passo a passo para a montagem no link http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=14967 (acesso em: 5 jul. 2020).

COMO BRINCAR:

Convide as crianças para brincar lá fora. Forme duplas, para que uma criança brinque com a outra e, assim, todas 
possam brincar ao mesmo tempo.

Estimule-as a contar quantas vezes conseguem bater na peteca antes de esta cair.

ATIVIDADES PÁGINA 66: BRINCADEIRAS DA CULTURA INDÍGENA
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), antes de trabalhar os conceitos de 

“muito”, “pouco” e “nenhum” desta página, realize 
uma atividade utilizando material concreto:  
• Separe cerca de 20 palitos (ou lápis) e três copos 
descartáveis (ou outro recipiente).
• No primeiro copinho, coloque 8 palitos.
• No segundo copinho, coloque 2 palitos.
• No terceiro copinho não coloque nenhum palito.
Pergunte às crianças:
• Qual dos copinhos tem MAIS palitos?
• Qual tem MENOS palitos?
• Qual dos copinhos não tem NENHUM palito?
• Qual dos copinhos tem MUITOS palitos?
• Qual dos copinhos tem POUCOS palitos?

ATIVIDADE 1 
Professor(a), para realizar a atividade, realize o seguinte passo a passo:

• Peça à criança que retire do estojo o lápis de escrever. 
• Peça à criança que coloque o dedo na imagem da canoa amarela. Certifique-se de que todos apontaram a cor 

certa. É uma boa oportunidade de observar se alguma criança ainda não identifica a cor amarela. Em seguida, 
peça que desenhem na canoa muitos índios.
Proceda da mesma forma para as outras cores e comandos.

ATIVIDADES PÁGINA 67: MUITO... POUCO... NENHUM!

Resposta pessoal.
Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), incentive as crianças a relembrar o 

movimento de traçado de numerais e letras no ar, mas 
agora na carteira.

ATIVIDADE 1
Esta atividade trabalha o traçado do numeral. 

Você precisará de tinta guache vermelha para que a 
criança possa molhar o dedo indicador e passar sobre 
o numeral. Fique atento(a): a atividade só fará sentido 
se a criança seguir o traçado correto (a partir de onde 
começa até onde termina o numeral). Antes de usar 
o livro, você pode propor que a atividade seja feita 
em papel de rascunho (como um treino) e depois 
descartar a folha.

ATIVIDADE 2
Professor(a), combine com as crianças que cada uma terá a chance de escrever no quadro que você usa! Permita 

que utilizem o giz (ou pincel) para traçar o numeral 2. Elogie, estimule e faça as intervenções necessárias no traçado. 
Certifique-se de que a criança está seguindo o traçado correto.

Professor(a), utilize folha de rascunho para que a criança tente traçar o numeral 2 com giz de cera. Quando o 
traçado estiver mais desenvolvido, peça-lhe que escreva o numeral 2 nesta página.

Aos poucos, substitua o giz de cera pelo lápis de escrever. 

ATIVIDADES PÁGINA 68: MINHA VEZ DE ESCREVER
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), desenvolva com a letra I, de IARA, 

as mesmas atividades preparatórias realizadas com 
as outras letras. Neste caso, mostre às crianças que o 
traçado da letra I está presente no traçado de muitas 
outras letras.

ATIVIDADE 1 
O som da letra I, como o das outras vogais, 

geralmente permite maior facilidade no trabalho de 
consciência fonológica com as crianças dessa faixa 
etária. 

Antes de realizar a atividade no papel, incentive 
as crianças a falar palavras que acham que começam 

com a letra I. Pronuncie cada palavra falada, destacando o som inicial dela e confrontando-o com o som da  
letra I. Faça uma lista no quadro com as palavras que foram confirmadas. Destaque a letra I no início das palavras 
que registrar.

Somente depois passe à atividade do papel.

ATIVIDADES PÁGINA 69: LETRA I

Pe
da

ço
s d

e 
pa

pe
l p

ic
ad

o.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 70
Incentive as crianças a observar a ilustração do 

texto e levantar hipóteses sobre o assunto que ele 
aborda. 

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças. Pergunte-lhes se 

sabem o significado da palavra ”compositor”.
Após a livre expressão das hipóteses das crianças 

em relação ao significado da palavra “compositor”, 
recorra ao glossário ao final desta Unidade para 
confrontar o significado correto com as hipóteses 
sugeridas.

Converse com elas sobre as questões propostas. As 
questões de 1 a 3 devem ter respostas objetivas. 

Na questão 4, as crianças terão a oportunidade de contar se já tiveram alguma vivência com essa música. Algumas 
poderão lembrar apenas depois que a música for tocada.

Pesquise a biografia de Toquinho e relate às crianças os fatos mais importantes a respeito do artista, especialmente 
os que mais interessem a elas (por exemplo, os referentes à infância e ao apelido Toquinho, que veio a se tornar 
seu nome artístico). Você encontrará essas informações no site do compositor: <http://www.toquinho.com.br/
biografia/> (acesso em: 5 jul. 2020). 

Diga às crianças que o Toquinho não é o único compositor. Ele fez a música junto com outros compositores.   
Pergunte às crianças que tipo de música as pessoas da família delas preferem.
Peça que pesquisem em casa se a família conhece essa música.

CAPÍTULO 9: PINTANDO E EXPRESSANDO

Toquinho.

João é o pai de Gabriela.
João gosta de MPB.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
A música interpretada pelo próprio Toquinho está 

disponível em aplicativos como Deezer, Spotify e 
Google Play Music.

O compositor tem outras músicas infantis que 
podem ser exploradas, como “A bailarina”, “A arca de 
Noé” e “A pulga”.

A rotina escolar deve ser organizada de forma a 
privilegiar espaços e tempos para apreciação musical.

ATIVIDADE 1 
Se for possível, utilize um aparelho de som para 

oferecer a música à apreciação das crianças.
Discuta com elas as cores, formas e nomes citados na 

canção. Proponha a ilustração deste trecho da música.

ATIVIDADE 2
A fim de facilitar a transcrição do nome da música pela criança, faça-o primeiro no quadro ou em uma folha de 

papel Kraft. Oriente a criança a iniciar a escrita da palavra no canto esquerdo do quadro na página do livro.

ATIVIDADES PÁGINA 71: VAMOS CANTAR

AQUARELA
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ORIENTAÇÃO
Retome com a letra J o trabalho preparatório já 

sugerido com outras letras neste Manual.
Apresente para as crianças o som dominante da 

letra J, de JOÃO.
Pronuncie algumas palavras e pergunte às crianças 

se começam com o som do J. Auxilie-as a descobrir 
destacando o som inicial da palavra.

ATIVIDADE 1
Leia o comando da atividade para as crianças e 

oriente-as a fazer o traçado da letra com lápis de 
escrever, seguindo a orientação das setas.

ATIVIDADE 2
A realização do som dominante da letra J deve ser repetida antes do registro desta atividade. 
Algumas crianças podem apontar a letra A como a inicial da palavra “janela”. Nesse caso, peça-lhes que repitam 

a palavra enfatizando o som da letra J até perceberem que há um som antes do som da letra A.
Essa e outras estratégias devem ser utilizadas constantemente no trabalho com a letra inicial. Faça uso do 

alfabeto móvel para levar a criança a estabelecer relação entre o som e o fonema.

ATIVIDADES PÁGINA 72: LETRA J
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ORIENTAÇÃO 

Pergunte aos alunos o nome de cada letra desta 
página

Realize o som dominante de cada letra e oriente-os  
a repetir.

Fale para as crianças, um a um, o nome das figuras 
do Material Complementar que se encontra na página 
179. A cada nome, reforce o som da letra inicial e 
pergunte qual letra “faz” esse som. 

Observe se todas as crianças já conseguem 
identificá-lo. Aproxime-se daquela que porventura 
apresente dificuldade, abaixe-se para ficar da altura 
dela e repita o nome da figura, enfatizando o som 
inicial. 

Peça-lhe que repita até que perceba qual é a letra a que se refere o som. Para verificar se a criança compreendeu, 
fale duas palavras para ela, uma que começa com a letra que está sendo trabalhada e outra iniciada por letra 
diferente. Pergunte-lhe qual das palavras que você falou começa com a letra trabalhada.

Utilize essa estratégia sempre que necessário.
Aproveite a oportunidade para fazer com as crianças listas de palavras que começam com as letras J, C, E e G.

ATIVIDADES PÁGINA 73: QUAL É O DESENHO?

Cole aqui.

Cole aqui.

Cole aqui.

Cole aqui.
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ORIENTAÇÃO
Leia a atividade e, antes de enviar o livro para casa, 

explique às crianças o que deve ser feito.
Esclareça que qualquer adulto de casa pode ajudar 

na realização da tarefa.
Afixe na capa do livro um lembrete com a indicação 

da página da atividade a ser feita e a data de devolução.
Quando a criança retornar com a atividade 

resolvida, reserve um tempo para que ela relate sua 
experiência na realização da tarefa e cante para os 
colegas a música que aprendeu com a família. 

Esse tipo de atividade visa a valorizar e respeitar as 
diferentes culturas familiares.

ATIVIDADES PÁGINA 74: LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Identifique se todas as crianças venceram os 

conteúdos propostos nesta Unidade.
Se for necessário, retome de forma mais individual 

o conteúdo que não tenha sido vencido por alguma 
criança.

ATIVIDADE 1 
Dite as letras trabalhadas na Unidade para que 

as crianças as identifiquem e circulem. Verifique se 
todas as crianças já reconhecem as letras trabalhadas 
e realize intervenções com aquelas que necessitarem.

ATIVIDADE 2
Leia o comando e aguarde a realização do desenho pela criança. Em seguida, peça-lhe que diga o que desenhou. 

Observe se as crianças conseguiram estabelecer a relação “grafema-fonema”. Auxilie as que apresentarem dúvidas 
realizando intervenções individuais ou em pequenos grupos.

ATIVIDADE 3
Leia o comando e observe se a criança é capaz de contar a quantidade 2 e traçar o numeral adequadamente. 

Planeje intervenções para aquelas que apresentarem dificuldades.

ATIVIDADES PÁGINA 75: BAÚ DO CONHECIMENTO

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Nessa atividade a criança tem a oportunidade 

de expressar sua opinião tanto no que se refere à 
compreensão de sua aprendizagem, quanto sobre suas 
preferências.

Peça a cada criança que relate aos colegas o que 
desenhou. Na primeira questão, pergunte-lhe por que 
achou fácil; na segunda questão, por que achou esse 
objeto mais interessante.

ORIENTAÇÃO
Retome com as crianças o contexto em que cada palavra do glossário apareceu. Pergunte-lhes qual o significado 

de cada palavra e deixe que se expressem. 
Depois, leia para elas o significado das palavras do glossário. Diga frases para que completem com essas palavras 

e verifique se já sabem fazer o uso social delas.

ATIVIDADES PÁGINA 76: PITACOS E PALPITES

ATIVIDADES PÁGINA 76: GLOSSÁRIO

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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UNIDADE 4 - BRINCAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 77

A BNCC diz que a criança tem o direito de: 

Brincar cotidianamente de diversas formas, em 
diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros 
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, 
cognitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 2017, p. 36).

Nesta Unidade, o ponto de partida para as 
atividades são o “faz de conta” e brincadeiras de 
diferentes origens resgatadas da nossa cultura, além 

de outras criadas para complementar o trabalho pedagógico e que têm função norteadora em cada proposta.
A rotina da criança na Educação Infantil deve ser permeada pelas brincadeiras. E estas precisam ser sempre bem 

planejadas, para que se alcancem as metas de aprendizagem preestabelecidas no Plano Curricular.
Além das propostas aqui apresentadas, muitas outras serão sugeridas ao longo das orientações nesta etapa. 

Realize-as de acordo com a realidade da sua instituição e com a distribuição dos tempos no planejamento da turma.
Vale lembrar que muitas atividades elaboradas para as crianças da etapa em questão podem ser transformadas 

em brincadeiras. Reflita sobre isso ao planejar seu roteiro de aulas.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 78
Leia o título do texto para as crianças. Instigue-as a 

levantar hipóteses acerca do tema que será abordado. 
Pergunte-lhes se sabem o que significa “faz de conta”. 
Depois, leia o texto na rodinha.

ATIVIDADE 1
As questões 3 a 5 devem ser respondidas 

objetivamente, de acordo com o texto. Leia-o quantas 
vezes se fizer necessário para que as crianças localizem 
as informações.

Nas outras questões, deve-se explorar o 
conhecimento da criança e sua forma de pensar o 
mundo.

Pergunte às crianças se sabem o que significa a palavra “manchete” e motive-as a expressar suas opiniões.
Há um glossário ao final da Unidade com o significado dessa palavra. Leia para a turma após a discussão.

ATIVIDADE 2
Cada criança deve ser instigada a inventar uma notícia bem criativa. Em seguida, deve ter a oportunidade de 

expressar a notícia oralmente para os colegas. Auxilie cada criança que necessitar para uma melhor expressão de 
suas ideias.

CAPÍTULO 10: FAZ DE CONTA

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Sorvete de chocolate.
Na Lua.

Karina.
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ORIENTAÇÃO 
Introduza a letra K, seguindo as orientações já 

sugeridas neste Manual e que precedem o registro da 
escrita no livro.

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças na pintura da letra K, de KARINA, 

seguindo o traçado correto. 

ATIVIDADE 2
Explique às crianças que essas imagens representam 

embalagens de produtos. Esse tipo de atividade 
permite o contato com a literacia. Segundo a PNA:

“Durante a primeira infância, seja na pré-escola, seja na família, a literacia já começa a despontar 
na vida da criança, ainda em um nível rudimentar, mas fundamental para a alfabetização (NATIONAL 
EARLY LITERACY PANEL, 2009). Nesse momento, a criança é introduzida em diferentes práticas de linguagem 
oral e escrita, ouve histórias lidas e contadas, canta quadrinhas, recita poemas e parlendas, familiariza-se 
com materiais impressos (livros, revistas e jornais), reconhece algumas das letras, seus nomes e sons, tenta 
representá-las por escrito, identifica sinais gráficos ao seu redor, entre outras atividades de maior ou menor 
complexidade. Em suma, na literacia emergente incluem-se experiências e conhecimentos sobre a 
leitura e a escrita adquiridos de maneira lúdica e adequada à idade da criança, de modo formal ou 
informal, antes de aprender a ler e a escrever” (BRASIL, 2019a, p. 22).

Em seguida, oriente-as a circular a letra K presente nos rótulos dos produtos.

ATIVIDADE 3
Professor(a), combine com as crianças de trazerem para a escola embalagens vazias e limpas de produtos 

encontrados em supermercados. Organize também dinheiro de brinquedo que você encontra nas fichas do Manual 
Digital. Converse com elas sobre consumo consciente.

Durante a organização da brincadeira, trabalhe com as crianças as relações dos produtos de limpeza, alimentos, 
embalagens de plástico, de papel, etc.

No link https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4120/exploracoes-e-classificacoes-de-colecoes-feitas-pelas-
criancas (acesso em: 20 ago. 2020), você encontra um plano de aula para enriquecer o trabalho com as crianças.

ATIVIDADES PÁGINA 79: LETRA K

Resposta pessoal.
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ATIVIDADE CORPORAL
Antes de iniciar a proposta, escolha três alunos 

de tamanhos bem diferentes e forme com eles uma 
fila. Convide os demais para auxiliar na organização. 
Explique que o primeiro da fila será o mais baixo. 
Incentive as crianças a medir os colegas a fim de 
descobrir quem é o mais baixo. Ajude-as a encontrar a 
melhor maneira de medir para descobrir quem é o mais 
baixo. Como recurso para medir, use barbante, risque 
com giz no chão, marque de lápis a quina da porta, 
enfim, deixe que as crianças vejam maneiras informais 
de medição. Contudo, recursos formais como fitas 
métricas e trenas também podem ser apresentados. 
Depois que for identificada a criança mais baixa, 
sobrarão mais duas. Novamente pergunte: quem é a 
mais baixa das duas? Aquela que os alunos apontarem 
será a segunda da fila. Ao final da organização, peça 
às crianças que observem se a fila está certinha e a relacione com uma escadinha. Para concluir, explicite que a 
organização se deu da criança mais baixa para a mais alta, isto é, do menor tamanho para o maior.

Realize a atividade mais vezes, com crianças diferentes, até que os alunos consigam mais autonomia na formação 
de filas. Em dado momento, escolha uma criança para organizar sozinha a fila. Vá observando e fazendo a mediação 
para que ela consiga organizar.

ATIVIDADE MANIPULATIVA
Para realizar esta atividade, você precisará de três palitos cortados em tamanhos diferentes. Organize as crianças em 

grupos com quatro integrantes. Cada grupo receberá três palitos, os quais deverão ser enfileirados do menor para o maior.
Antes de dar o comando, faça uma fila com os palitos, medindo um a um para ver qual é o menor. Assim, as 

crianças compreenderão como devem proceder.

ATIVIDADE 1
Depois que cada grupo montar sua fila, peça que observem as imagens dispostas nesta atividade e vejam qual 

fila está igual à que o grupo organizou. Em seguida, peça que pintem a bolinha.

ATIVIDADE 2
Auxilie as crianças na contagem dos palitos. Depois, oriente-as a circular o numeral que representa essa 

quantidade.

ATIVIDADES PÁGINA 80: BRINCANDO COM PALITOS

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), antes de realizar o registro da 

atividade, convide seus alunos para o pátio ou outra 
área onde você possa traçar no chão o numeral 3.

Para tanto, coloque seus alunos atrás de você, 
em um semicírculo, de forma que todos consigam 
acompanhar seu traçado. Trace corretamente o 
numeral, marcando com uma bolinha onde os alunos 
devem iniciar o percurso e com um asterisco onde 
devem finalizá-lo. Em seguida, forme uma fila para que 
todos possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, 
faça dois traçados e forme duas filas, de maneira que 
dois alunos caminhem simultaneamente. Fique em 
um local no qual consiga acompanhar o caminhar das 

crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto do numeral: começando na bolinha e finalizando 
no asterisco.

Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de uma vez, para que a criança possa apropriar-se do movimento 
adequado. Torne o momento atrativo: as crianças podem, por exemplo, disputar quem caminha mais rápido e 
sem sair do traçado, ou caminhar com um pé colado no outro (dedo de um pé no calcanhar do outro pé). Além de 
trabalhar o traçado, a proposta desenvolve a coordenação motora grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 1
Professor(a), fique atento ao movimento realizado pela criança ao acompanhar o traçado do numeral.
Para esta atividade, será necessário um pincel atômico para que as crianças cubram o traçado do numeral.

ATIVIDADES PÁGINA 81: VAMOS BRINCAR LÁ FORA?
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), é importante ler com as crianças 

diariamente. A leitura de contos clássicos e modernos 
as auxilia a ampliar seu repertório cultural e linguístico. 
Leia com a turma a história da Cinderela antes de 
realizar a atividade. 

ATIVIDADE 1
Leia o texto “O casamento do ano” e, em seguida, 

questione se, diante da história da Cinderela, essa 
manchete poderia ser real. Pergunte a opinião das 
crianças, especialmente se gostaram da mudança de 
perspectiva sobre a madrasta má que se tornou boa.

Segundo a BNCC:

As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as 
crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da 
ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, 
cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação 
entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação 
de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita 
que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em 
escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema 
de representação da língua (BRASIL, 2017, p. 40).

Se necessário, leia o texto novamente para que os alunos sejam capazes de localizar e dar respostas às questões 
3 e 4. 

As questões 1 e 2 demandam das crianças um conhecimento prévio que não está contido no texto, mas que a 
leitura da história em um momento anterior pode proporcionar.

A resposta à 5 requer formulação de ideias e pensamento das crianças. Estimule-as sempre a se expressar e 
verifique se têm progredido nesse sentido. Intervenha nas situações que se fizerem necessárias.

ATIVIDADE 2
Pergunte às crianças qual a hipótese delas acerca das palavras “madrasta”e “cardápio”. Estimule-as a expressar 

suas opiniões. Em seguida, recorra à leitura do significado dessas palavras no glossário ao final desta Unidade.

ATIVIDADES PÁGINA 82: BRINCANDO COM HISTÓRIAS

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Local: nuvem do amor. Dia: dia da 
felicidade.

Resposta pessoal.
A madastra era má.

A madastra da 
notícia é bondosa.
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ATIVIDADE 1 
Professor(a), após a leitura do texto da página 

anterior, converse com os alunos sobre as guloseimas 
aqui representadas. Mostre as três imagens e  
pergunte: qual a sua guloseima favorita? Em seguida, 
oriente-os a pintar de amarelo o círculo correspondente 
à resposta que derem.

ATIVIDADE 2
Professor(a), para realizar esta atividade, leve e 

entregue a cada criança uma bolinha de papel na cor 
vermelha. Explique que você fará uma votação da 
guloseima preferida. Se preferir, pode usar o pincel 
vermelho para a criança fazer a bolinha.

Cole (ou desenhe) na lousa a imagem da coxinha, do brigadeiro e do bolo. Explique que cada criança poderá 
escolher apenas uma guloseima para ser a preferida.

Para marcar o voto, cada criança deverá levar sua bolinha vermelha e colocar na frente da imagem da guloseima 
preferida. Organize para que cada criança (uma por vez) vá até a lousa e afixe (ou faça com pincel) a bolinha vermelha 
em frente à respectiva imagem.

Ao final, pergunte às crianças qual a guloseima que recebeu mais votos (bolinhas). Deixe que observem. Depois, 
faça a contagem e coloque à frente de cada votação o numeral que representa a quantidade.

A partir dessa contagem, mostre às crianças qual foi a guloseima favorita da turma.
Deixe a votação no quadro para fazer o registro da atividade de acordo com os comandos apresentados.

ATIVIDADES PÁGINA 83: QUAL A SUA GULOSEIMA PREFERIDA?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), para realização da atividade, convide 

as crianças para brincar em um espaço onde possam 
correr. Explique as regras da brincadeira e certifique-se 
de que todos compreenderam. Essa é uma brincadeira 
de tradição paulista.

Disponível em: <http://mapadobrincar.folha.com.
br/brincadeiras/pegar/442-acorda-sr-urso>. Acesso em: 
7 jul. 2020.

ATIVIDADE 1
Professor(a), proponha às crianças que façam os 

personagens da história com rolos de papel higiênico. 
Para fazer o urso pequeno e o médio, recorte um 
dos rolos em duas partes, uma maior e outra menor. 
Sugestão de referência:

Permita que as crianças façam os olhos, o focinho e a boca do urso em um papel à parte, e que os recortem e 
colem no rolo de papel higiênico. 

Para a personagem da Cachinhos Dourados, recorte papel amarelo ou fios de lã e cole na parte superior do rolo. 
Deixe que a criança pinte e crie cada personagem da história.

ATIVIDADE 2
Usando os ursos confeccionados, peça às crianças para organizá-los por ordem de tamanho, de acordo com o 

comando da atividade. 
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ATIVIDADES PÁGINA 84: “ACORDA, SENHOR URSO!”
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), esta atividade trabalha o movimento 

do traçado presente no número três. Por isso, é 
importante que as crianças sigam corretamente o 
movimento e o realizem do início ao fim sem retirar 
o dedo do papel. Antes de realizar o registro, trabalhe 
esse movimento na caixa de areia, depois na folha de 
rascunho e, somente quando a criança melhorar o 
movimento, na página do livro.

A maior dificuldade observada no traçado do 
numeral 3 é a posição do número. Por isso, trabalhe 
bastante com as crianças esse movimento.

 

ATIVIDADES PÁGINA 85: OS CABELOS DE CACHINHOS DOURADOS

Imitar o contorno das 
linhas tracejadas para o 
lado direito e para o lado 
esquerdo.
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ATIVIDADE 1 
Esta atividade deve ser realizada após os alunos 

terem caminhado sobre o numeral 3. Você vai precisar 
de uma caixa de areia, como foi proposto no traçado 
do numeral 2. O traçado do 3 oferece maior dificuldade 
devido às voltas e a sua posição. Será necessário, pois, 
que a criança realize a atividade mais vezes até se 
apropriar do movimento.

ATIVIDADE 2
Professor(a), utilize folha de rascunho para que 

a criança tente traçar o numeral 3 com giz de cera. 
Quando o traçado estiver mais desenvolvido, peça a 
ela que escreva o numeral 3 nesta página.

ATIVIDADES PÁGINA 86: DESENHANDO NA CAIXA DE AREIA
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ORIENTAÇÃO 
Apresente o cartaz da letra L às crianças após 

realizar o trabalho sugerido com as outras letras, em 
outras orientações deste Manual.

Mostre às crianças como é o som da letra L, de 
LUCAS, usando como referência o videotutorial 
“Relação grafema-fonema”.

ATIVIDADE 1 
Incentive a criança a pronunciar e repetir várias 

vezes o som, antes de realizar a atividade. 
Oriente-a criança no traçado da letra L com lápis 

de cor de forma que ela aprenda o sentido adequado 
para escrever a letra.

ATIVIDADE 2
Pronuncie o nome dos desenhos enfatizando o som inicial de cada um.
Verifique se todas as crianças conseguiram identificar o que começa com a letra L. Intervenha junto às que 

precisarem de ajuda.

ATIVIDADES PÁGINA 87: LETRA L
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ATIVIDADE 1 
Professor(a), antes de realizar o registro desta 

atividade, convide seus alunos para o pátio ou outra 
área onde você possa traçar no chão o 
numeral 4. Para tanto, coloque os alunos atrás 
de você, em um semicírculo, de forma que 
todos consigam acompanhar seu traçado. 
Trace corretamente o numeral, marcando 
com uma bolinha onde os alunos devem 
começar o percurso e com um asterisco onde 
devem finalizá-lo.

Em seguida, forme uma fila para que todos 
possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, faça 
dois traçados e forme duas filas, de maneira que dois 
alunos caminhem simultaneamente. Fique em um 
local no qual consiga acompanhar o caminhar das crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto 
do numeral: começando na bolinha e finalizando no asterisco. Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de uma 
vez, para que a criança possa apropriar-se do movimento adequado. Torne o momento atrativo: as crianças podem, 
por exemplo, disputar quem caminha mais rápido e sem sair do traçado, ou caminhar com um pé colado no outro 
(dedo de um pé no calcanhar do outro pé). Além de trabalhar o traçado, a proposta desenvolve a coordenação 
motora grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 2
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 4. Você vai precisar da caixa 

de areia, como proposto no traçado dos outros numerais.

ATIVIDADES PÁGINA 88: VAMOS BRINCAR LÁ FORA?
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ORIENTAÇÃO 
Professor(a), incentive as crianças a relembrar 

o movimento de traçado de numerais e letras no ar, 
agora na carteira.

ATIVIDADE 1
Esta atividade trabalha o traçado do numeral. Você 

precisará de tinta guache azul para que a criança possa 
molhar o dedo indicador e passar sobre o numeral. 
Fique atento(a): a proposta só fará sentido se a criança 
seguir o traçado correto (a partir de onde começa até 
onde termina o numeral). Antes de usar o livro, você 
pode propor que a atividade seja feita em papel de 
rascunho (como um treino) e depois descartar a folha.

ORIENTAÇÃO
Professor(a), combine com as crianças que cada uma terá a chance de escrever no quadro que você usa! Permita 

que utilizem o giz (ou pincel) para traçar o numeral 4. Elogie-as, estimule-as e faça as intervenções necessárias no 
traçado. Certifique-se de que a criança está seguindo o traçado correto.

ATIVIDADE 2
Professor(a), utilize folha de rascunho para que a criança tente traçar o numeral 4 com giz de cera. Quando o 

traçado estiver mais desenvolvido, peça-lhe que escreva o numeral 4 nesta página.

ATIVIDADES PÁGINA 89: MINHA VEZ DE ESCREVER
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ORIENTAÇÃO 
Providencie com antecedência o material 

necessário para a atividade e confeccione junto com 
as crianças.

Ao longo da brincadeira, registre em um quadro ou 
folha de Kraft as letras que cada criança acertou.

Incentive os alunos a dizer palavras que se iniciam 
com cada letra que você ditar. Aceite as palavras 
estudadas neste material, mas os incentive a descobrir 
novas palavras iniciadas com o som dominante da 
letra.

ATIVIDADE 1
Leia as instruções da brincadeira para as crianças.

ATIVIDADE 2
A escrita espelhada, ou seja, em posição invertida de letras e/ou números nessa fase é comum. Caso perceba que 

alguma criança esteja escrevendo assim, é importante mostrar a letra para ela e a posição correta da sua escrita.

ATIVIDADES PÁGINA 90: VAMOS BRINCAR COM AS LETRAS?

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 91
Leia o título para as crianças. Pergunte-lhes se já 

ouviram essa expressão e deixe que manifestem suas 
experiências. 

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças e apresente-lhes as 

questões.
Pergunte às crianças se sabem o que significa a 

palavra “cutia” e motive-as a expressar suas opiniões.
Há um glossário ao final da Unidade com o 

significado dessa palavra. Leia para a turma após a 
discussão.

As respostas às questões 1 a 4 devem ser objetivas. 
Repita a leitura do texto até que as crianças localizem 
as respostas corretas.

As crianças que quiserem podem relatar suas 
experiências para responder à questão. 

ATIVIDADE 2
Proponha a brincadeira para a turma.
Combine quem será o primeiro a participar, de acordo com a estratégia que os alunos escolherem: ordem da 

chamada, ordem na fila ou na rodinha, etc.
Reserve tempo suficiente para que todos participem.

CAPÍTULO 11: BRINCADEIRAS DE TODOS OS LUGARES

Natália.

Hoje a brincadeira é corre-cutia!

Elas gritam: – OBAAAA!

Maria.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Leia para a turma as instruções da atividade. 

Nesta as crianças devem estar assentadas e com o 
livro apoiado em uma superfície. Elas devem estar de 
frente para você a fim de perceberem a direção da 
escrita durante a leitura do texto.

ATIVIDADE 1
Leia o texto pausadamente, seguindo com o dedo 

indicador cada palavra lida.
No final de cada linha, pergunte às crianças se 

elas estão acompanhando com o dedinho no mesmo 
lugar. Com relação às crianças que apresentem mais 
dificuldade, aproxime-se delas durante a leitura e as 
auxilie a se localizar.

Todas as crianças devem chegar ao final da leitura junto com você.
Utilize essa estratégia em outras oportunidades, sempre usando textos conhecidos pelas crianças, como 

parlendas, quadrinhas e outras músicas.
Leia a seguir o que a PNA traz em seu texto sobre o apoio à leitura e escrita:

“Devemos ensinar explicitamente as crianças a converter letras em sons? Sim, claro. Essa é uma das 
principais habilidades que os bons leitores adquirem. Devemos ensinar as crianças a ler textos fáceis 
com palavras familiares? Sim, claro. É desse modo que elas desenvolvem fluência e automatismo. 
Devemos nos concentrar em ensinar vocabulário e conteúdo? Sim, claro. É assim que elas desenvolvem 
o conhecimento que sustenta a compreensão. Devemos expor as crianças a histórias instigantes? 
Sim, claro. É assim que elas aprendem sobre narrativas e se sentem mais motivadas a ler. Todas as 
divergências sobre o ensino de leitura começam com a alegação de que é preciso fazer uma ou outra 
dessas coisas no começo da alfabetização. Na verdade, temos de fazer tudo isso.”

Catherine Snow, doutora em Psicologia pela McGill University. Professora do Programa de Pós-
Graduação na Harvard Graduate School of Education. Especialista em Desenvolvimento de Linguagem 
e Literacia Infantil (BRASIL, 2019a, p. 45).

ATIVIDADE 2
Escreva a palavra CORRE no quadro ou em uma folha de Kraft para facilitar para as crianças a visualização da 

palavra no texto.

ATIVIDADES PÁGINA 92: VAMOS CANTAR
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), apresente para as crianças essa 

brincadeira típica da região amazônica.

REGRAS DA BRINCADEIRA:

1. Desenhe um círculo (ou faça um pequeno 
buraco) no chão.

2. Coloque dentro dele 8 caroços de tucumã 
(bolinha de gude ou tampinhas)

3. Desenhe uma linha no chão com uma distância 
aproximada de um metro do círculo ou do buraco.

4. Defina a ordem de quem irá começar o jogo.
5. Os jogadores ficarão atrás da linha. 

6. Cada jogador receberá 4 caroços de tucumã (bolinha de gude ou tampinhas).
7. Em sua vez, tentará acertar suas bolinhas nas que estão dentro do círculo (ou buraco).
8. Os caroços de tucumã (bolinha de gude ou tampinhas) que saírem de dentro do buraco ou círculo ficarão com 

o jogador que as acertou. 
9. O jogo termina quando algum jogador retirar os últimos caroços de tucumã (bolinha de gude ou tampinhas) 

de dentro do buraco.
Vencedor:
Vence o jogo quem tiver conseguido retirar mais caroços de tucumã (bolinha de gude ou tampinhas) do círculo 

ou do buraco.
Professor(a), você poderá fazer mais de um buraco no chão, seguindo as regras acima, e separar os grupos de 

crianças para que possam brincar simultaneamente.

ATIVIDADE 1
Siga as regras acima apresentadas para brincar com as crianças. Você poderá usar bolinha de gude ou tampinha.

ATIVIDADE 2
Oriente os alunos a observar a cena. Peça que mostrem onde está o buraco 1, o 2 e o 3.
Em seguida, oriente os comandos que estão após a cena. Enfoque os conceitos propostos: “PERTO”, “LONGE” e 

“DISTANTE”. Verifique se as crianças dominam tais conceitos e faça as intervenções adequadas.

ATIVIDADES PÁGINA 93: VAMOS BRINCAR DE BURACO? 

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO 
Retome com a letra M o trabalho realizado com as 

outras letras já trabalhadas.
Realize o som dominante da letra M, de MARIA, 

para as crianças. Tome como referência o videotutorial 
“Relação grafema-fonema”.

 Peça às crianças que repitam o movimento labial 
algumas vezes. Observe se todas estão conseguindo 
realizar o som. Fale pausadamente o nome de cada 
desenho, enfatizando o som inicial.

ATIVIDADE 1
Disponibilize tinta ou cola colorida para a realização 

de traçado da letra. Oriente a direção adequada da 
escrita.

ATIVIDADE 2
Oriente a criança a associar a letra M ao objeto (mesa) e seu respectivo nome, registrando no livro a atividade 

de ligar.

ATIVIDADE 3
Use massa de modelar caseira para auxiliar as crianças a se familiarizarem com a forma das letras.

ATIVIDADES PÁGINA 94: LETRA M
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), apresente para as crianças as regras 

dessa brincadeira típica da região Nordeste. 
Leia para elas as instruções e convide-as para brincar.
Para a brincadeira, será preciso uma bola. Havendo 

quantidade maior de alunos, você pode organizar 
grupos menores, que brincarão simultaneamente – 
para tanto, será necessário uma bola para cada grupo.

ATIVIDADE 1
Explique às crianças que a tabela mostra a 

quantidade de vezes que alguns dos alunos da turma 
da professora MARIA foram “gulu”. Explique que cada 
X representa uma vez.

Auxilie-as na primeira contagem, referente à criança Alice (quatro vezes “gulu”), e peça que registrem o numeral 
4 em frente ao nome da criança.

Oriente-as a fazer as contagens posteriores e o respectivo registro das quantidades (usando os numerais) em 
frente ao nome de cada criança.

ATIVIDADE 2
Estes comandos trabalham com a comparação de quantidades (“menos”, “igual”). Auxilie as crianças nessa 

comparação – elas podem utilizar o pareamento para identificar quem esteve menos vezes como “gulu”.

ATIVIDADES PÁGINA 95: VAMOS BRINCAR DE GULU?

4

4

3

2
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ORIENTAÇÃO 
Esta atividade tem como objetivo registrar a 

evolução da criança no traçado das letras. Antes de 
ser realizada, as crianças precisam passar por exercício 
constante.

Verifique se elas realizam o traçado de forma 
adequada e se escrevem a letra na rotação correta.

Se constatar crianças que apresentem dificuldades, 
propicie-lhes contato com a letra na forma bi ou 
tridimensional até que as tenham superado.

ATIVIDADES PÁGINA 96: ALGUMAS LETRAS

A

D

G

J

B

E

H

K

C

F

I

L
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), esta atividade trabalha de forma 

lúdica o reconhecimento e a escrita dos numerais.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• balão 
• fichas com numerais e, se quiser, também letras 
que já foram trabalhadas em sua turma

COMO BRINCAR:

Encha 10 balões. Cada balão cheio deve ter um papel com um numeral de 1 a 5 dentro. Ou seja, cada numeral 
aparecerá duas vezes, uma em cada balão.

Convide uma criança por vez para estourar um balão e cumprir um dos desafios propostos:
1. a primeira criança estoura o balão, olha o numeral que está dentro dele e dita para a turma escrevê-lo no caderno.
2. a segunda criança estoura o balão, olha o numeral que está dentro dele e escolhe um colega para ler o 

numeral que está escrito no papel.
3. a terceira criança estoura o balão, olha o numeral que está dentro dele e pede a um dos colegas para representar 

com os dedos a quantidade indicada pelo numeral.
4. a quarta criança estoura o balão, olha o numeral que está dentro dele e escolhe um colega para representar 

no quadro o numeral ditado.
Repita os comandos para as demais crianças que forem estourando os balões.

ATIVIDADES PÁGINA 97: COMO BRINCAR DE DITADO ESTOURADO?

Resposta 
pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 98 
Leia o título do texto para as crianças e motive-as a 

tentar descobrir qual é o jogo de Natália.
Faça no quadro ou em uma folha uma lista com 

os nomes dos jogos sugeridos. Depois da leitura, 
confronte com o que foi apresentado no texto.

REGRAS DO JOGO:

No Material Complementar, página 179 do livro do 
aluno, a criança encontrará fichas com o nome de cada 
objeto ou figura trabalhada nesta obra até o momento.

Sendo assim, como ela escolherá apenas quatro 
fichas na presente oportunidade, você poderá 
aproveitar as fichas restantes para realizar a atividade 
outras vezes (bastando, para isso, reproduzir a cartela 
para as crianças colarem as fichas).

Para o sorteio das letras, utilize as fichas que estão 
disponíveis em seu Manual Digital.

CAPÍTULO 12: JOGOS DE TODOS OS LUGARES
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), esta atividade trabalha a associação 

numeral e quantidade, bem como as estratégias de 
contagem e de comparação de quantidades.

Para realizá-la, oriente as crianças a recortar o dado 
do Material Complementar, página 183. Prepare uma 
cartolina para que o dado fique mais resistente.

Em seguida, permita-lhes escolher os parceiros 
de jogo. A proposta é para duplas (pois, dessa forma, 
facilita a realização do pareamento para comparação 
das tampinhas).

Os alunos poderão jogar sobre a carteira, um de 
frente para o outro. Explique as regras do jogo e vá 
acompanhando as jogadas, sempre perguntando: 
quem está com mais tampinhas?

A proposta de três rodadas é para limitar a 
quantidade em até dez elementos (tampinhas), o que 
facilita a contagem.

REGRAS DO JOGO:

Professor(a), trabalhe sempre com as crianças as possibilidades de relacionar números a quantidades.  
Propicie-lhes essa divertida brincadeira, que apoia a aprendizagem.

Veja o que Kátia Smole fala sobre o trabalho matemático:

“O importante para a construção do conceito de números é que haja muitas oportunidades de 
desenvolver diferentes estratégias de comparação de quantidade e contagem, a partir da resolução 
de problemas quantitativos do tipo: quantos tem? Quantos a mais? Onde tem mais, e utilizar objetos 
móveis para que possam representar suas resoluções das mais variadas formas. Na resolução eles 
decidirão qual a melhor estratégia a ser usada naquele momento. Jogos, coleções e a distribuição de 
materiais na sala de aula são exemplos de situações que promovem bons problemas quantitativos” 
(disponível em: <https://mathema.com.br/minuto-mathema/qual-seria-a-serie-mais-adequada-para-
explorar-a-correspondencia-biunivoca>. Acesso em: 7 jul. 2020).

ATIVIDADES PÁGINA 99: JOGO DE DADOS
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ATIVIDADE 1
Oriente as crianças a parear as tampinhas e 

fazer a correspondência uma a uma, para que seja 
possível identificar quem tem mais e quem tem 
menos tampinhas. Auxilie as duplas na contagem. 
Em seguida, peça a cada aluno que faça o registro de 
quem tem mais tampinhas, ou seja, de quem foi o 
vencedor do jogo.

ATIVIDADE 2
Solicite que as crianças registrem os numerais 

de 1 a 4. Observe o traçado e faça as orientações e 
intervenções necessárias.

ATIVIDADES PÁGINA 100: NUMERAIS QUE JÁ SEI

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), nesta atividade você deverá 

providenciar cartolina ou papelão a fim de reforçar as 
peças de dominó que estão no Material Complementar, 
página 185. Em seguida, deverá orientar as crianças a 
fazer o recorte das peças de forma que cada criança 
tenha suas peças no momento do jogo.

Em roda, assentados no chão, convide uma criança 
para você mostrar como se brinca. Se necessário, 
chame mais crianças até se certificar de que todas 
compreenderam o jogo.

REGRAS DO JOGO:

As peças são dispostas com os números virados para baixo e embaralhadas.
Cada jogador retira cinco peças e as guarda sem mostrar ao outro jogador.
O jogador que tiver a peça 3 e 3 começa o jogo, colocando-a na mesa.
O jogador seguinte procura, entre as suas, uma peça com esse numeral e a une a uma das extremidades da que 

está na mesa. Dessa maneira vai formando a sequência de peças. 
Caso o jogador não tenha a peça, deve comprar de um monte. Se não houver mais peças, passa-se a vez ao outro 

jogador. Vence quem ficar sem peças primeiro.
Em seguida, organize as crianças em duplas. Utilize as peças dos dois jogadores. Embaralhe e entregue cinco peças 

para cada dupla jogar. Vá passando pelas duplas e verificando se estão completando corretamente as sequências.

ATIVIDADE 1
Explique aos alunos que estas são as peças que estão sobre a mesa de jogo de uma das duplas da sala. Se 

considerar necessário, represente-as com as peças do dominó.

ATIVIDADE 2
Estas são as peças que o próximo a jogar tem nas mãos. Pergunte aos alunos qual dessas peças poderia ser usada 

para completar a sequência acima.
Professor(a), o registro deverá ser realizado apenas quando as crianças tiverem compreendido o jogo.

ATIVIDADES PÁGINA 101: DOMINÓ
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ORIENTAÇÃO
Antes de fazer a atividade, realize as orientações 

já repassadas na apresentação de outras letras neste 
Manual.

Faça a realização do som dominante da letra N, 
de NATÁLIA. Peça às crianças que o repitam algumas 
vezes. Pergunte-lhes se o nome e o som lembram os 
de outra letra. 

Retome a letra M em forma bi ou tridimensional e 
confronte o som, o nome e o desenho.

Reforce algumas vezes em outras oportunidades 
até que as crianças sejam capazes de distinguir ambas 
as letras.

ATIVIDADE 1
Oriente a criança no traçado da letra N, mostrando 

onde ele inicia e onde termina.

ATIVIDADE 2
Leia a palavra NINHO para as crianças e oriente-as a identificar nela a letra trabalhada. Peça-lhes que digam o 

nome dessa letra.

ATIVIDADES PÁGINA 102: LETRA N
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), conte com as crianças os ovinhos 

que há nos ninhos. Coloque o dedo sobre cada ovo 
para que elas possam efetivar a contagem. Depois de 
contarem, pergunte qual numeral representa cada 
quantidade.

Peça às crianças que apontem o numeral e, em 
seguida, oriente-as a pintá-lo de azul.

ATIVIDADES PÁGINA 103: QUANTOS OVOS HÁ NOS NINHOS?

macpro07
rona transparency



144 PRÉ-ESCOLA 1   |  4 ANOS

ORIENTAÇÃO
Leia a atividade e, antes de enviar o livro para 

casa, explique às crianças o que deve ser feito.
Esclareça que qualquer adulto de casa pode ajudar 

na realização da tarefa.
Afixe na capa do livro um lembrete com a 

indicação da página em que está a atividade e a data 
de devolução.

No retorno, motive as crianças a relatar suas 
experiências com a brincadeira junto aos seus 
familiares.

ATIVIDADES PÁGINA 104: LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Celebrar as conquistas das crianças contribui para 

motivá-las em seu percurso de aprendizagem.
Ações simples, como reservar um tempo para 

repetir uma das brincadeiras da Unidade em 
comemoração ao sucesso da turma, por exemplo, já 
cumprem esse papel.

ATIVIDADE 1
Utilize os cartazes do mural para recordar as letras 

trabalhadas.

ATIVIDADE 2
Oriente a criança a contar as bolinhas após o registro para confirmação das quantidades.

ATIVIDADE 3
Dite os numerais para que as crianças registrem, um a um.

ATIVIDADES PÁGINA 105: BAÚ DO CONHECIMENTO

Resposta pessoal.

L N
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ORIENTAÇÃO
Incentive as crianças a relatar suas experiências 

durante as brincadeiras e jogos.

ORIENTAÇÃO
É hora de fixar com os alunos esse vocabulário novo adquirido na Unidade “Brincar”.
Incentive as crianças a formular frases/pensamentos com cada palavra.

ATIVIDADES PÁGINA 106: PITACOS E PALPITES

ATIVIDADES PÁGINA 106: GLOSSÁRIO

Resposta pessoal.
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UNIDADE 5 - PARTICIPAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 107

Segundo a BNCC, à criança deve ser assegurado o 
direito de: 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, 
tanto do planejamento da gestão da escola e das 
atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais 
como a escolha das brincadeiras, dos materiais e 
dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens 
e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando (BRASIL, 2017, p. 36).

A proposta desta Unidade é criar situações para que a 
criança participe da construção de objetos, da confecção 
de receitas culinárias e da proposição de diálogos nos 
quais seja necessário decidir e posicionar-se.

A criança necessita perceber que sua participação 
é valorizada e que há sempre um espaço aberto para 
sua manifestação no ambiente escolar. Reflita sobre 
isso ao planejar o tempo para desenvolvimento das 
atividades junto à turma. 

macpro07
rona transparency



148 PRÉ-ESCOLA 1   |  4 ANOS

ORIENTAÇÃO PÁGINA 108
Leia o título do texto para as crianças. Incentive-as 

a falar suas hipóteses sobre o assunto do texto. 
Leve-as a refletir sobre como é importante que 

todos parem para ouvir quando o outro fala.
Incentive-as a falar todas juntas, abrindo uma 

contagem de um a três antes de iniciarem.
Depois, pergunte-lhes se entenderam o que todas 

falaram.
Após as crianças se expressarem, leia o texto.

ATIVIDADE 1
As questões 1, 2 e 4 têm suas respostas explícitas 

no texto. Durante as discussões com as crianças, 
auxilie-as a encontrar a resposta correta relendo o 
texto quantas vezes for necessário.

Estimule as crianças a expor suas opiniões sobre as questões 3 e 5. Aproveite para retomar os combinados 
quanto à vez de falar e reforce-os. Converse com os alunos sobre o quanto é importante esperar a vez de falar em 
todos os ambientes e grupos que frequentarem.

Professor(a), o campo de experiência “O eu, o outro e o nós” traz em si “Conhecer e respeitar regras de convívio 
social, manifestando respeito pelo outro”. A lista de regras e combinados da turma é grande aliada para auxiliar 
as crianças. Por isso, é importante que esteja em lugar de fácil acesso e que as crianças a consultem sempre que 
necessário. Lembre-se de que esse é um exercício de cidadania.

CAPÍTULO 13: MINHA VEZ DE FALAR

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Ele é o melhor amigo de Natália. Ele gosta 
de dar sua opnião em todos os momentos.

Antes de falar é preciso 
levantar a mão.

Ele disse para a 
professora que vai 

cumprir o 
combinado.
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ORIENTAÇÃO
É muito importante que seja feita a apresentação 

da letra em forma bi ou tridimensional.
Em seu percurso de aprendizagem, a criança nessa 

faixa etária necessita do contato com o objeto concreto.

ATIVIDADE 1
Realize o som dominante da letra O, de OTÁVIO, e 

peça para as crianças repetirem. 
Repita os passos utilizados para o trabalho com as 

letras já apresentadas. 
Acompanhe as crianças na realização desta 

atividade orientando o sentido adequado do traçado.

ATIVIDADE 2
As crianças devem marcar as duas letras O que aparecem na palavra.
Pronuncie a palavra pausadamente e incentive as crianças a perceber que o som da letra O também é repetido 

duas vezes nessa palavra.
Incentive-as a descobrir outras palavras em que o som de uma mesma letra aparece duas vezes.
Inicie esse trabalho com as vogais, dizendo, por exemplo: “Vamos dizer uma palavra em que o som da letra A 

também aparece duas vezes? Como é mesmo o som da letra A?”.

ATIVIDADE 3
Registre no quando ou em uma folha de papel Kraft palavras ditas pelas crianças que iniciam com a letra O.  

Em seguida, oriente-as no registro dessas palavras no caderno.

ATIVIDADES PÁGINA 109: LETRA O

Bo
lin

ha
s.

Bolinhas.
Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), utilizando a imagem dos óculos de 

OTÁVIO é possível trabalhar a forma do círculo.
Peça aos alunos que passem o dedo no contorno 

da lente dos óculos, a fim de vivenciarem a forma do 
círculo.

Incentive-os a buscar objetos em sala que tenham 
a forma do círculo. Se possível, leve alguns objetos 
usuais para que as crianças visualizem.

Professor(a), o livro infantil “Óculos para Luzia” 
(Editora Ática) é bem interessante. Nele, Luzia 
descobre o mundo quando usa óculos pela primeira 
vez.

Fica aqui uma sugestão para a “hora da leitura”.

ATIVIDADE 1
Professor(a), para a realização desta atividade você deverá entregar às crianças 

dois círculos de mesmo tamanho, para que elas possam fazer a colagem dos óculos.  
Veja o exemplo ao lado.

Não se esqueça de fazer a relação entre o nome do círculo e a forma das lentes dos 
óculos de OTÁVIO que estão na imagem anterior.

Oriente a colagem dos círculos como no modelo. Em seguida, as crianças deverão 
completar o desenho com as hastes dos óculos e o eixo de ligação entre as lentes. 

Esta proposta trabalha com a ideia de desenho com intervenção, visto que o aluno já 
terá as lentes como referência e precisará completar a colagem com o desenho.

ATIVIDADES PÁGINA 110: OS ÓCULOS DE OTÁVIO

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), este é o momento de trabalhar 

com as crianças as cores primárias e secundárias. Ao 
realizar a atividade, instigue-as a experimentar várias 
combinações e perceber as possibilidades presentes 
nas misturas das cores. Explore isso por meio da tinta 
no momento do registro.

ATIVIDADES PÁGINA 111: PARTICIPANDO DE NOVAS DESCOBERTAS 
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ORIENTAÇÃO
Leia o texto para as crianças. Faça perguntas, 

levando-as a compreendê-lo:
1. O que Otávio faz quando acorda?
2. E depois do almoço?
3. Qual o brinquedo favorito dele?
4. Como ele desce de casa até a portaria para esperar 

a van?

ATIVIDADE 1
O trabalho de consciência fonológica deve ser 

permanente em sala de aula. 
Peça às crianças que digam o nome das figuras, 

uma a uma, pausadamente.
Confronte as possíveis opiniões distintas das crianças quanto à inicial de cada nome até que consigam descobrir 

a letra correta.
Incentive a escrita emergente, enfatizando sempre que a criança deve pensar nas letras que “servem para 

escrever” cada palavra.

ATIVIDADES PÁGINA 112: PARTICIPANDO DA ROTINA DE OTÁVIO

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

I

A
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ORIENTAÇÃO
Leia o título do texto para as crianças. Pergunte-lhes 

se sabem o que é uma ideia. Incentive-as a se expressar.
Em seguida, motive-as a levantar hipóteses sobre 

qual poderia ser a ideia de PEDRO.

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças. Em seguida, pergunte 

se elas sabem o que é um repórter e o que ele faz. 
Deixe-as se expressar.

Depois, leia para elas o sentido da palavra no glossário, 
no final desta Unidade. Professor(a), o diálogo permite 
a consolidação de habilidades orais, além de apoiar a 
resolução de conflitos e o cumprimento de regras e 
combinados.

ATIVIDADE 2
Após ler o texto, proceda à leitura das questões, uma a uma, para as crianças. 
As respostas às questões 1 a 3 estão explícitas no texto. Releia-o quantas vezes for necessário até que as crianças 

as localizem.
Sobre a questão 4, motive-as a expor suas opiniões e argumentos e a refletir se estes são coerentes. Por exemplo: 

se a criança fala que acha que não vai dar certo e depois fala que, com o microfone, Otávio vai mesmo aprender a falar 
na hora certa, questione-a. Faça-a refletir sobre o fato de que ela não se fez compreender e ajude-a a organizar seus 
pensamentos e falas.

ATIVIDADE 3
Providencie com antecedência os materiais para a realização da atividade. Caso isso não tenha sido feito, combine 

com as crianças quando a atividade será realizada e que materiais devem ser providenciados. Se for necessário solicitar 
esses materiais às famílias, não se esqueça de mandar um bilhete explicativo. Orientar as famílias sobre o objetivo da 
atividade em que será utilizado o material também é importante para estimular seu (da família) envolvimento com a 
aprendizagem das crianças.

Durante a realização da atividade, as crianças necessitarão de auxílio. A organização em grupo favorece o trabalho 
nesse sentido.

ATIVIDADES PÁGINA 113: A IDEIA DE PEDRO 

Resposta 
pessoal.

Pedro é o colega de Otávio.

Ela gostou da ideia.

De construir um microfone para 
brincar de repórter.
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ORIENTAÇÃO
Realize novamente as atividades de apresentação, 

agora com a letra P.
No trabalho com a consciência fonológica, é 

importante destacar a diferença entre o som da letra P 
e o da letra B. Mostre também as diferenças no traçado, 
comparando as letras em forma bi ou tridimensional.

Incentive as crianças a construir listas de palavras 
com cada uma dessas duas letras. Registre as palavras 
sugeridas pelas crianças no quadro ou em uma folha 
de papel Kraft, em duas colunas, uma para cada letra. 

A cada palavra dita por uma criança, estimule a 
turma a refletir sobre qual é o som inicial e qual letra 
deve ser usada.

Apresente o cartaz da letra que está no Manual 
Digital. Depois, peça às crianças que observem o nome do animal na ficha da atividade.

ATIVIDADE 1
Auxilie as crianças na realização do traçado da letra, orientando a direção adequada da escrita.

ATIVIDADE 2
Mostre às crianças onde está a palavra PATO. Em seguida, providencie folhas de sulfite ou o caderno para que 

elas reescrevam a palavra.

ATIVIDADES PÁGINA 114: LETRA P

Pa
pe

l p
ic

ad
o.
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ORIENTAÇÃO
Possibilitar o acesso a maior diversidade textual 

contribui para a formação das crianças como leitoras e 
também produtoras de texto. 

Se possível, leve as crianças até o refeitório ou 
cozinha da escola e prepare com elas a receita sugerida 
na atividade.

Nesse caso, é importante verificar se há crianças 
com intolerância a algum dos ingredientes, o que pode 
ser feito por meio de bilhete enviado aos pais antes da 
realização da atividade.

A confecção da receita pode contribuir para uma 
melhor apropriação do gênero textual.

ATIVIDADE 1
Faça uma votação para saber qual é a receita preferida das crianças. O nome a ser registrado deve ser o mais votado 

pela maioria.
Converse com as crianças sobre a importância de respeitar a decisão do grupo.

ATIVIDADES PÁGINA 115: DELÍCIAS NA COZINHA 

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), escreva na lousa as idades 4 e 5 anos. 

Informe às crianças que você fará um levantamento da 
idade de cada um na turma.

Explique que, para a idade de cada criança, você 
utilizará o “x” para representá-la.

Utilize um critério para iniciar a atividade (seguindo 
a fila ou a chamada). Vá perguntando a cada criança 
quantos anos ela tem e, com base na resposta, faça o 
“x” no campo correspondente (4 ou 5). Por exemplo:

- 4 anos: x  x  x  x  x  x  x
- 5 anos: x  x  x
Depois, peça às crianças que copiem no caderno o 

registro realizado na lousa.

ATIVIDADE 1
Professor(a), antes de realizar o registro da atividade, convide seus alunos para o pátio ou outra área onde você 

possa traçar no chão o numeral 5.
Para tanto, posicione os alunos atrás de você, em um semicírculo, de sorte que todos consigam 

acompanhar seu traçado. Trace corretamente o numeral, marcando com uma bolinha onde os 
alunos devem começar a caminhada e com um asterisco onde devem finalizá-la. 

 
Em seguida, forme uma fila para que todos possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, faça 

dois traçados e forme duas filas, de maneira que dois alunos caminhem simultaneamente. Fique em 
um local no qual consiga acompanhar o caminhar das crianças. A criança deverá caminhar seguindo 
o traçado correto do numeral: começando na bolinha e finalizando no asterisco. Esta atividade 
precisa ser desenvolvida mais de uma vez, para que a criança possa apropriar-se do movimento adequado. Torne 
o momento atrativo: as crianças, por exemplo, podem disputar quem caminha mais rápido e sem sair do traçado, 
ou podem caminhar com um pé colado no outro (dedo de um pé no calcanhar do outro pé). Além de trabalhar o 
traçado, a proposta desenvolve a coordenação motora grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 2
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 5. Você vai precisar da caixa 

de areia, como proposto no traçado dos outros numerais.

ATIVIDADES PÁGINA 116: QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?
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ORIENTAÇÃO
Esta atividade trabalha o traçado do numeral. Você 

precisará de tinta guache azul para que a criança possa 
molhar o dedo indicador e passar sobre o número. Fique 
atento(a): a atividade só fará sentido se a criança seguir 
o traçado correto (de onde começa até onde termina o 
numeral). Antes de usar o livro, você pode propor que 
a atividade seja feita em papel de rascunho (como um 
treino) e depois descartar a folha.

ATIVIDADE 1
Professor(a), combine com as crianças que cada 

uma terá a chance de escrever no quadro que você 
usa! Permita que utilizem o giz (ou pincel) para traçar 
o numeral 5. Elogie, estimule e faça as intervenções 
necessárias no traçado. Certifique-se de que a criança 
está seguindo o traçado correto.

ATIVIDADE 2
Professor(a), utilize folha de rascunho para que a criança tente traçar o numeral 5 com giz de cera. Quando o 

traçado estiver mais desenvolvido, peça-lhe que escreva o numeral 5 nesta página.

ATIVIDADES PÁGINA 117: MINHA VEZ DE ESCREVER
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 118
Antes de ler o texto, leia apenas o título e sonde as 

crianças sobre quais são as hipóteses e expectativas 
delas com relação à leitura.

Pergunte-lhes se sabem o que é uma entrevista.
Há um glossário ao final da Unidade com o 

significado dessa palavra. Leia para a turma após a 
discussão.

Sugira-lhes que observem durante a leitura o 
que esse texto tem de diferente dos outros que já 
escutaram.

Auxilie-as a identificar as marcas desse gênero 
textual após a leitura.

ATIVIDADE 1
As questões 1 a 5 são objetivas. Releia o texto quantas vezes forem necessárias até que as crianças localizem as 

informações que estão explícitas.
Na questão 6, incentive as crianças a manifestar suas opiniões. 
Converse com as crianças sobre personagens do Sítio. Você encontra mais informações no endereço: <http://

sitiodopicapauamarelosp.com.br/personagens-do-sitio-do-picapau-amarelo/>. Acesso em: 15 jul. 2020.
Leia as características de cada personagem. Depois que as crianças ilustrarem, peça-lhes que mostrem suas 

produções.
Conte-lhes ao menos uma história do Sítio do Picapau Amarelo.

CAPÍTULO 14: HORA DE ESCUTAR

A boneca Emília.
Repórter da Revista da Criança.

Quando ela tomou uma pílula falante.

Foi a tia 
Nastácia.

É divertida.
Resposta 
pessoal.

macpro07
rona transparency



159MANUAL DO PROFESSOR

ATIVIDADE 1
Professor(a), com relação à entrevista realizada pelas 

crianças com os colegas, siga as seguintes instruções:
1. Levante as frutas que apareceram como preferidas 
dos alunos.
2. Faça um desenho ou recorte imagens das frutas.
3. Monte um cartaz com título e cole as imagens das 
frutas, deixando espaço para que as crianças colem seu 
voto.

4. Coloque as imagens das frutas da linha horizontal do gráfico (eixo X), como aparece na imagem acima.
5. Recorte quadradinhos de mesmo tamanho (usando uma cor para cada fruta).
6. Cada criança deverá pegar um quadradinho na cor de sua fruta preferida e colar acima da imagem correspondente 

a essa fruta.
7. O próximo colega deverá ir colando em cima do quadradinho do colega.
8. Professor(a), auxilie as crianças no processo de colagem do quadradinho (que representa o voto de cada criança).
9. Ao final da colagem, conte os quadradinhos (votos) de cada fruta e registre o numeral que representa a quantidade.
10. Peça às crianças que observem a altura das filas de quadradinhos. Pergunte-lhes qual ficou mais alta. 
11. Faça a relação entre a altura das fileiras e a quantidade de votos.
12. Mostre qual fruta teve mais votos.

ATIVIDADE 2
Oriente a criança a colorir um quadrinho para cada voto que sua fruta preferida recebeu.

ATIVIDADE 3 
Peça às crianças que façam o registro por meio do desenho da fruta eleita como a preferida da turma.

ATIVIDADES PÁGINA 119: EU TAMBÉM PARTICIPO

Ar
qu

iv
os

 d
a 

Ed
ito

ra
.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Realize o trabalho de apresentação da letra Q em 

todas as suas possibilidades. 
Realize o som dominante da letra Q repetidas vezes 

para as crianças. Pergunte-lhes quais outras letras têm 
o mesmo som dominante da letra Q. Explique-lhes 
que a letra Q sempre vai precisar de outra letra para 
fazer esse som: a letra U.

Durante a realização de atividades de consciência 
fonológica, não considere como erro a utilização da 
letra Q no lugar da letra C. Nesse caso, apenas lembre 
que há outras letras que têm esse mesmo som e diga 
com que letra se escreve a palavra corretamente de 
forma natural.

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças no traçado da letra Q, de QUINDIM.

ATIVIDADE 2
Incentive as crianças ao treino do traçado da letra.

ATIVIDADES PÁGINA 120: LETRA Q

Q
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ATIVIDADE 1
Repita para as crianças o som da letra Q lembrando 

que é a inicial do nome QUINDIM. Em seguida, 
oriente-as a localizar em qual dessas palavras está 
escrita a palavra queijo.

ATIVIDADE 2
Disponibilize jornais e revistas para a atividade. 
Algumas palavras recortadas para as crianças 

podem não fazer sentido se ditas isoladamente. Caso 
essas palavras surjam nas listas das crianças, leia-as e 
depois as apresente no contexto de uma frase, como, 
por exemplo: “A moça QUE estava de vestido”.

Intervenha nos casos de escrita espelhada ou 
ausência de letras. Confronte sempre a escrita da 
palavra recortada com a escrita da criança.

ATIVIDADES PÁGINA 121: MAIS PALAVRAS COM Q 

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Leia o título do texto para as crianças. Peça-lhes que 

observem a capa do livro. Pergunte-lhes o que acham 
que essa história conta, quais personagens aparecem, 
o que acham que acontece com eles.

Incentive as crianças a expressar suas opiniões e 
pensamentos.

No link https://www.youtube.com/watch?v=KQmg 
Bl-cRWY, você encontra o reconto dessa história para 
enriquecer sua aula.

ATIVIDADE 1
Conte a história para as crianças. Organize um 

ambiente adequado para esse momento. 
Se possível, realize com elas a encenação da 

história. Depois, inicie o trabalho com o estudo do texto. 
Nas questões de 1 a 4, as respostas devem ser objetivas. Releia o texto para as crianças até que localizem nele 

as informações explícitas.
Ao ler a questão 5, motive-as a se colocar no lugar da Dona Baratinha, observando seu tamanho, a cobertura de 

seu corpo, seus hábitos, etc.

ATIVIDADE 2
Incentive cada criança a mostrar seu desenho para os colegas. 
Realize nesse momento um trabalho sobre o respeito à produção do colega e a valorização da própria produção.

ATIVIDADES PÁGINA 122: MAIS HISTÓRIAS

Ela queria casar.
O primeiro bicho 
foi um boi.

3. E ela não quis casar com ele porque ele 
faz muito barulho e não a deixa dormir.
4. Foi o ratinho. Porque ele faz um 
barulho baixinho e a deixa dormir.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Leia o título do texto para as crianças. Proponha-lhes 

que realizem uma votação acerca de suas hipóteses  
sobre a resposta ao título que o texto dará. Para 
confirmar o voto de cada criança, providencie 
quadrinhos com a letra Q e outros com a letra F. Assim, 
cada uma deve escolher a letra de acordo com a inicial 
da palavra. Registre quantos votos recebeu cada opção 
(queijo e feijão).

Em seguida, leia o texto.
Ao final da leitura, cada criança deve confirmar ou 

não sua hipótese.

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças. Pergunte-lhes se sabem o que é uma ratoeira. Motive-as a expressar suas opiniões. 
Depois leia para elas o significado no glossário, que está no final desta Unidade, e confronte com suas opiniões.

ATIVIDADE 2
Resposta pessoal. Atente apenas para que esteja dentro do campo semântico definido, ou seja, alimentos.
As crianças devem ser instigadas a criar uma cena pensando em tudo que a compõe, desde os detalhes até a 

posição dos objetos. 
Depois, peça a cada uma que mostre seu desenho e conte qual é a comida preferida do rato na opinião dela.

ATIVIDADES PÁGINA 123: RATO GOSTA DE QUEIJO OU FEIJÃO?

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
No trabalho com a letra R, retome os passos já 

orientados para o trabalho com as letras anteriormente 
apresentadas.

Nesse momento, o trabalho de consciência 
fonológica deve ater-se à realização do som dominante 
da letra.

Recorra ao videotutorial “Relação grafema/
fonema”, se necessário. Faça a realização do som para 
as crianças, repita algumas vezes e peça-lhes, uma a 
uma, que realizem o som. 

Afixe o cartaz da letra R, da RAFAELA, no mural.
Estimule-as a sugerir palavras que começam com 

esse som. Liste as palavras que forem confirmadas 
pela turma.

Depois, leia as palavras da lista criada.

ATIVIDADE 1
Acompanhe as crianças no traçado da letra R, orientando-as no sentido adequado da escrita.

ATIVIDADE 2
Dê continuidade ao trabalho de levar as crianças a perceber que uma mesma letra serve para escrever várias 

palavras diferentes.
Leia o texto e peça às crianças que repitam o trava-língua.
Auxilie-as a identificar todas as palavras do trava-língua que começam com a letra R e circular a letras R no texto.

ATIVIDADES PÁGINA 124: LETRA R
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 125
Incentive as crianças a levantar hipóteses acerca 

de qual pode ser a opinião de Samuel sobre a comida 
preferida do rato.

Em seguida, leia o texto para que as crianças 
confirmem ou não suas hipóteses.

Pergunte-lhes se sofá é uma comida. Leve-as a 
refletir sobre a diferença entre comer e roer.

ATIVIDADE 1
Esta atividade pode ser realizada em dupla. Assim 

que cada dupla finalizar, peça aos integrantes que 
digam onde encontraram as pegadas. Verifique se 
todos conseguiram localizar.

Auxilie as duplas que apresentarem dificuldade.
Utilize gravuras de cenas com muitos detalhes para estimular as crianças a desenvolver a percepção visual, 

localizando elementos que você indicar. Essas gravuras podem ser capas ou páginas de livros, revistas, etc.

CAPÍTULO 15: RODA DE CONVERSA
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ORIENTAÇÃO
O trabalho a ser realizado com a letra S, de SAMUEL, 

também deve partir da apresentação da letra em 
formato bi ou tridimensional, explorando as variadas 
possibilidades já orientadas neste Manual e outras 
que você souber. Em seguida, realize o som dominante 
da letra S.

Motive as crianças a registrar, em uma folha ou no 
caderno, desenhos cujos nomes comecem com a letra 
S. Depois lhes peça que, uma a uma, mostrem seus 
desenhos e citem o nome de cada um.

Auxilie a turma a confirmar, ou não, se o desenho 
que a criança fez realmente se inicia com a referida 
letra.

ATIVIDADE 1
Mostre para as crianças onde devem iniciar o traçado da letra S e qual direção devem seguir. 

ATIVIDADE 2
Realize o som dominante da letra S e pergunte às crianças qual desses desenhos tem esse som inicial no nome.

ATIVIDADE 3
Reforce o trabalho com cada letra, utilizando figuras recortadas de revistas, livros utilizados em anos anteriores 

e outros materiais gráficos.

ATIVIDADES PÁGINA 126: LETRA S
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), nesta atividade você deverá fazer 

círculos no chão, usando giz, fita colorida ou outro 
recurso para delimitar os conjuntos.

Em seguida, deverá explicar as regras às crianças 
que vão brincar de formar grupos. Para tanto, vai 
considerar como regra o que elas estão VESTINDO.

O primeiro grupo pode ser formado pelas crianças 
que estão de calça. Assim, todos que estiverem com essa 
vestimenta deverão ir para dentro do círculo. O segundo 
poderá ser formado por quem está de bermuda. O 
terceiro, por quem está de saia. O quarto, por quem está 
de shorts. E por aí vai. Você pode criar quantos grupos 
forem necessários para contemplar todas as crianças.

Caso não haja muita diversidade, amarre fitinhas no pulso das crianças, com cores diferentes, para que elas 
possam formar grupos a partir das cores.

Em cada grupo formado, faça a contagem de quantos alunos o integram. Durante a contagem, não se esqueça 
de colocar a mão na cabeça de quem está sendo contado. Tal estratégia será importante para os processos de 
contagem vivenciados pelas crianças.

Explore essas formações de times para trabalhar conceitos básicos como: “MAIOR”, “MENOR”, “IGUAL”, 
“MUITO”, “POUCO”. Exemplos de perguntas que você poderá fazer:
a) Qual o grupo que ficou maior? Ou com mais crianças?
b) Qual o grupo que ficou menor?
c) Qual grupo é maior: o dos que estão de calça ou o dos que estão de bermuda?

Esta atividade incentiva os processos de classificação, ou seja, separação de um conjunto maior em atributos.

ATIVIDADES PÁGINA 127: BRINCANDO DE FORMAR GRUPOS

Resposta pessoal.
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ATIVIDADES PÁGINA 128: ACRÓSTICO DE NOMES

ORIENTAÇÃO
Ao ler o título, explique às crianças o que é um 

acróstico. Utilize a explicação simplificada no quadro. 
Ajude-as a localizar o nome de Tiago, passando o 

dedinho sobre as letras na vertical.
Leia cada palavra do acróstico para elas, destacando 

a inicial.

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças a registrar um desenho para cada 

letra do nome de Tiago.
Depois peça-lhes que, uma a uma, contem para os 

colegas os desenhos que fizeram. Submeta os desenhos 
à confirmação fonêmica da turma.

Auxilie os alunos que apresentarem dificuldade.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Apresente a letra T, de TIAGO, para as crianças em 

formato bi ou tridimensional. Em seguida, realize o 
trabalho do traçado da letra em várias superfícies, como 
já orientado anteriormente.

Extrapole as possibilidades sugeridas no livro, de 
acordo com a disponibilidade de espaço e de materiais.

Realize o som dominante da letra T. Oriente-as a 
repeti-lo.

Em seguida, pronuncie o nome de cada desenho 
pausadamente, enfatizando o som da letra inicial.

Peça às crianças que repitam a pronúncia e 
identifiquem qual nome desses objetos se inicia com a 
letra T.

ATIVIDADE 1
A etapa do registro da letra no papel é sempre a última. Nesse momento a criança geralmente já alcançou o 

domínio do traçado. Verifique se todas estão conseguindo realizar o traçado das letras. 
Intervenha nos casos em que houver necessidade, retornando ao traçado em outras superfícies.

ATIVIDADES PÁGINA 129: LETRA T

F T P
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), esta atividade trabalha com a 

percepção tátil. Para realizá-la, você precisará de um 
pano para funcionar como venda.
1. Escolha um aluno para ficar de olhos vendados. Ele 

terá que identificar quem é o colega apenas pelo 
tato.

2. Combine com a turma que todos deverão ficar em 
silêncio e não poderão dar pistas para o colega 
vendado.

3. Depois que vendar a criança, escolha o colega 
misterioso.

4. Oriente a criança vendada a tocar o rosto do 
colega, concentrando-se bem. Em seguida, a tocar 
o cabelo, e assim por diante. 

5. Aproveite o momento e vá realizando perguntas como:
a) O cabelo é curto ou longo?
b) Você acha que é um menino ou uma menina?
c) O cabelo é cacheado ou liso? Quem da nossa sala tem o cabelo assim? Etc.
Auxilie com dicas para que a criança consiga descobrir quem é o colega. Realize a atividade com outras crianças 

e permita que brinquem durante o tempo em que se mostrarem envolvidas com a atividade. 

ATIVIDADE 1
Observe qual a criança que será descoberta em menor tempo e anote o nome dela no quadro.
Oriente as demais crianças a copiar esse nome no espaço a seguir. A habilidade de copiar da lousa precisa ser 

incentivada na rotina de suas aulas. Envolve certa dificuldade, já que as crianças estão se familiarizando com o 
traçado das letras. Escreva grande e deixe apenas essa informação na lousa.

ATIVIDADE 2
Convide as crianças a contar as letras do nome do colega que você escreveu no quadro. Não se esqueça de 

apontar as letras que estão sendo contadas. 
Após a contagem, oriente as crianças a pintar uma bolinha para cada letra. Pode-se usar a seguinte estratégia, 

por exemplo: MARIA (pintem uma bolinha para o M; agora pintem mais uma bolinha para o A; e assim por diante). 
Lembre-se de orientá-las a observar a sequência das bolinhas. Essa é uma habilidade importante na apropriação da 
contagem.

ATIVIDADES PÁGINA 130: PARTICIPAR E SENTIR...

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar o registro desta 

atividade, convide seus alunos para o pátio ou outra 
área onde você possa traçar no chão o numeral 6.

Para tanto, posicione seus alunos atrás de você, 
em um semicírculo, de forma que todos consigam 
acompanhar seu traçado. Trace corretamente o 
numeral, marcando com uma bolinha 
onde os alunos devem começar a 
caminhada e com um asterisco onde 
devem finalizá-la.

Em seguida, forme uma fila para 
que todos possam caminhar sobre o 
numeral. Se preferir, faça dois traçados 

e forme duas filas, de maneira que dois alunos caminhem simultaneamente. Fique em um local 
no qual consiga acompanhar o caminhar das crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto do 
numeral: começando na bolinha e finalizando no asterisco. Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de uma vez, 
para que a criança possa apropriar-se do movimento adequado. Torne o momento atrativo: as crianças podem, por 
exemplo, disputar quem caminha mais rápido e sem sair do traçado ou caminhar com um pé colado no outro (dedo 
de um pé no calcanhar do outro pé). Além de trabalhar o traçado, a proposta desenvolve a coordenação motora 
grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 1
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 6. Você vai precisar de uma 

caixa de areia, como proposto no traçado dos outros numerais.

Professor(a), combine com as crianças que cada uma delas terá a chance de escrever no quadro que você usa! 
Permita que utilizem o giz (ou pincel) para traçar o numeral 6. Elogie, estimule e faça as intervenções necessárias no 
traçado. Certifique-se de que a criança está seguindo o traçado correto.

ATIVIDADES PÁGINA 131: ESCREVENDO O NUMERAL 6
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), guardar brinquedos e materiais deve 

ser uma tarefa compartilhada com as crianças. Ao final 
de toda atividade, oriente-as a guardar os materiais 
cada um em seu lugar.

A estratégia de etiquetar caixas é muito útil para 
que as crianças entendam a função da escrita e dos 
números. Sempre que possível, utilize a estratégia 
de contar e etiquetar (colocar o nome ou o desenho 
do objeto e o registro do numeral informando a 
quantidade).

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças a contar os brinquedos 

e a registrar a quantidade na caixa ao lado. Na 
contagem, sugira que elas façam um risco em cada brinquedo contado.

ATIVIDADES PÁGINA 132: CADA BRINQUEDO NA SUA CAIXA

1

3

5

macpro07
rona transparency



173MANUAL DO PROFESSOR

ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de iniciar o bingo, você 

aproveitará essa cartela para verificar quais números 
cada criança reconhece. Observe que os números 
estão fora da sequência, o que é importante para 
checar se a criança sabe o nome de cada número ou 
se apenas memorizou a sequência.

Para a avaliação, tenha em mãos dois lápis de cor: 
azul e vermelho. 

A avaliação deverá ser individual:
1. Mostre os numerais para a criança e peça que ela 
nomeie cada um.
2.  Com os numerais que ela errar você faz uma bolinha 
vermelha; com os que ela acertar, uma bolinha azul. 
3. Ao final da avaliação, peça a cada criança que 
complete o colorido do quadradinho de acordo com a 
cor de cada bolinha que você fez.

HORA DO BINGO
ATENÇÃO: Você precisará entregar para cada criança tampinhas ou outro objeto para fazer a marcação dos 

numerais/letras cantadas no bingo. 
Coloque letras/numerais já trabalhados escritos num papel, para que possa cantá-los no momento do bingo. 

REGRAS DO JOGO:
1. Você vai cantar um numeral (letra). Lembre-se de registrá-lo na lousa para poder fazer a conferência das 

cartelas. 
2. Quem tiver o numeral (letra) cantado pelo(a) professor(a) deverá colocar um marcador em cima dele, na 

cartela. 
3. Deverá dizer “bingo!” a criança que conseguir completar todas as casas em vermelho da sua cartela. 

Caso haja alguma criança com a cartela toda azul, para ela gritar “bingo!” ela precisará completá-la por inteiro. 

Nesse formato, o trabalho lúdico tem maior intencionalidade pedagógica, já que busca atuar naquilo que a 
criança ainda não domina no que diz respeito ao conhecimento de letras e números. 

ATIVIDADES PÁGINA 133: BINGO DE NÚMEROS

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Leia a atividade e, antes de enviar o livro para 

casa, explique às crianças o que deve ser feito.
Esclareça que qualquer adulto de casa pode ajudar 

na realização da tarefa.
Lembre-se de afixar na capa do livro um lembrete 

com a indicação da página da atividade a ser feita e a 
data de devolução.

Na devolução da atividade, reserve tempo para 
que as crianças relatem suas vivências.

ATIVIDADES PÁGINA 134: LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.

Resposta pessoal. Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), este momento é de revisão de 

conteúdos importantes trabalhados nesta Unidade.
Aproveite para verificar se há alunos que ainda 

não consolidaram essas aprendizagens. Se for o caso, 
retome com eles individualmente.

ATIVIDADE 1
Observe se a criança faz o movimento correto 

do traçado de letras. Intervenha se necessário.
O traçado no sentido orientado facilita e agiliza a 

escrita, além de servir como prontidão para a escrita 
da letra cursiva, que tende a ser mais complexa para 
as crianças.

ATIVIDADE 2
Converse com as crianças sobre as características de cada forma geométrica e diga-lhes para pintar a que 

representa o círculo.

ATIVIDADE 3
Oriente as crianças a contar os quadrinhos pintados até chegar à quantidade necessária.

ATIVIDADES PÁGINA 135: BAÚ DO CONHECIMENTO

O Q SP R T
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ORIENTAÇÃO
Nesta atividade as crianças devem ter a oportunidade 

de expressar suas opiniões e pensamentos.
Incentive-as a folhear o material para recordar os 

momentos vivenciados ao realizarem as atividades.
Em seguida, peça que relatem suas opiniões sobre 

as atividades de que participaram durante este período. 
Em seguida, peça-lhes que marquem a história que 
acharam mais divertida.

Reserve tempo para que as crianças relatem o 
motivo de terem marcado determinada imagem. 

Oriente-as a respeitar as diferentes opiniões dos 
colegas. 

ATIVIDADES PÁGINA 136: PITACOS E PALPITES

ATIVIDADES PÁGINA 136: GLOSSÁRIO

ORIENTAÇÃO
Retome o significado das palavras novas apresentadas na Unidade. Não se esqueça de criar situações para que 

as crianças façam uso social dessas palavras, ao adicionarem-nas ao próprio vocabulário no cotidiano. Para isso, 
utilize imagens de revistas ou da internet que remetam ao uso de tais palavras e convide as crianças a formar 
frases sobre elas.

Resposta pessoal.
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UNIDADE 6 - EXPLORAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 137

Nesta Unidade damos ênfase ao direito de: 

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, 
texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, 
a escrita, a ciência e a tecnologia (BRASIL, 2017, p. 36).

Produção de tinta com materiais naturais, 
exploração de blocos lógicos em madeira ou em EVA 

para construção de figuras, observação dos fenômenos da natureza e sua ação sobre os objetos – estas são algumas 
das atividades propostas nesta Unidade com o objetivo de assegurar o referido direito no espaço escolar.

Durante o desenvolvimento das atividades, proponha reflexões às crianças e, por meio da observação e da 
escuta, verifique quais as necessidades delas para um melhor aproveitamento escolar nesse campo. Ofereça 
sempre a maior diversidade possível de materiais (papéis, tintas, cola, etc.) e instrumentos (lápis, pincéis, giz de 
cera, cotonetes, etc.) para a realização das atividades.

Em seu planejamento, destine um tempo para que as crianças explorem esses materiais e descubram diferentes 
maneiras de utilizá-los.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 138
A arte é uma das formas de instigar os sentidos 

da criança. A leitura e releitura de imagens, assim 
como o convite à exploração artística, contribuem 
para o desenvolvimento das crianças de 4 anos, já 
que, segundo Cunha (1999), “[...] a criança desde 
bebê mantém contato com as cores visando explorar 
os sentidos” (p. 18).

Incentive as crianças da turma a observar as 
imagens e expressar seus pensamentos.

Aproveite a oportunidade para incentivar a 
valorização da cultura indígena. Se possível, traga 
para sala fotos de pinturas e outros tipos de arte 
indígena e mostre aos alunos.

RECEITA DA TINTA

Prepare com antecedência o material necessário para o preparo das tintas.
Leia cada item da receita na frente das crianças, para que percebam a relação entre o que é lido e o que 

será feito.
Ao final, deixe que experimentem as tintas com as pontas dos dedos. 
Depois reserve a tinta preparada para as atividades que virão a seguir.
Professor(a), é interessante levar para a sala de aula todos os materiais que serão utilizados para a produção 

da tinta. Caso não seja possível, leve fotos e apresente às crianças.

Pergunte às crianças se conhecem raiz de açafrão e sementes de urucum. Se possível, leve para a sala e 
deixe que manuseiem. 

Explique o significado de cada planta, recorrendo ao glossário no final desta Unidade.

CAPÍTULO 16: MÃO NA MASSA
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), você vai precisar da tinta que foi 

produzida na atividade anterior para a realização da 
tarefa.

Traga outros exemplos sobre a cultura indígena 
para a sala de aula, como alimentação e medicina 
caseira para o tratamento de doenças. Explique às 
crianças que, hoje, a maioria dos índios não têm mais 
o costume de ficar nus, pois sofreram mudanças em 
seu comportamento por causa de sua interação com 
outros tipos de sociedade. 

Pergunte às crianças se elas sabem o que significa 
a palavra “indígena”.

Deixe que manifestem suas opiniões. Depois, 
recorra junto com elas ao “glossário” no final da 
Unidade e leia o significado para confirmar ou não as 
hipóteses apresentadas.

ATIVIDADE 1
Distribua a tinta em pratinhos de festa de plástico ou tampas de potes. Disponibilize pincéis de pintura ou 

cotonetes para a realização desta atividade.

ATIVIDADE 2
Após a realização da atividade, peça às crianças que mostrem sua produção artística aos colegas e a assinem.
Em seguida, exponha as produções em um espaço da sala de aula.
Convide outras turmas para apreciarem o trabalho realizado por seus alunos artistas. Construa com eles um 

convite para exibir no corredor da escola com os horários de visitação da exposição. Oriente as crianças sobre como 
se comportar quando receberem visita em sala de aula. Combine com elas quem vai dar as boas-vindas para a 
turma visitante, quem vai contar como foi realizado o trabalho de pintura e qual o material que utilizaram. Pergunte 
quem quer ser a pessoa que agradecerá a presença dos visitantes na exposição.

Para ampliar a atividade, mostre que há artistas brasileiros, como Hyali Barros, que também utilizam essa 
técnica. Mais informações você encontra em: <https://www.graogourmet.com/blog/conheca-13-artistas-incriveis-
que-pintam-com-cafe/>. Acesso em: 17 jul. 2020.

ATIVIDADES PÁGINA 139: PINTURAS DE UBIRACI

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), para realização da atividade você 

precisará de tintas guache de cores variadas – ou, se 
preferir, pode utilizar tinta caseira. Permita que os 
alunos escolham a cor. Em seguida, utilize um pincel 
para pintar a mão direita de cada criança e carimbe 
o espaço abaixo, de forma que os dedos fiquem bem 
evidenciados e se tenha a ideia da contagem.

Enquanto a tinta desta página seca, você pode 
montar um mural de animais criados a partir da 
pintura das mãos.

 

Veja sugestões acima. Leia a seguir o que diz Costa 
e Santos sobre a importância de se trabalhar com arte 
na infância:

“O pleno desenvolvimento do ser humano se dá por meio da ‘ARTE’. Promover arte na educação é 
possibilitar, é dar liberdade, mas estar atento à reação da criança durante as atividades, observando 
o processo como recurso, explorando os potenciais de criação para que esta venha a contribuir na 
aprendizagem. A expressão artística permite a ação entre o cognitivo e o afetivo e quando se fala de 
crianças pequenas, elas apresentam uma espontaneidade maior, facilitando essa expressão, pois a 
brincadeira se faz presente o tempo todo e através do contato com as imagens elas se comunicam 
facilmente através das linguagens artísticas” (disponível em: <https://www.feevale.br/Comum/
midias/325d6200-a6f7-420b-8192-7f3fade7ee4d/A%20arte%20na%20educação%20infantil%20
sua%20contribuição%20para%20o%20desenvolvimento.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2020).

ATIVIDADE 1
Peça às crianças que observem a imagem da mão e contem os dedos. Lembre-se de verificar durante a contagem se:

• todos os dedos foram contados;
• nenhum dedo foi contado duas vezes;
• os alunos seguiram corretamente a sequência numérica.

Em seguida, oriente-os a circular o numeral 5. Considere que nas Unidades anteriores as crianças já viram os 
numerais 1 a 4. Esta atividade introduz formalmente o 5. 

Aproveite para perguntar quais são os numerais que fazem parte da atividade.
ATENÇÃO: observe que os números estão fora da sequência – essa formação é importante para garantir que a 

criança demonstre o reconhecimento de fato do numeral (e não apenas pela recitação da sequência).

ATIVIDADES PÁGINA 140: PINTURAS COM AS MÃOS
Ar

qu
iv

os
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Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), caminhe pela escola com as crianças, 

observando três espaços escolhidos previamente. 
Você poderá escolher, por exemplo, a sala da direção, 
a dos professores e a secretaria da escola. Fale um 
pouco desses locais para as crianças, ressaltando 
quem trabalha neles e apresentando cada local.

ATENÇÃO: antes de sair da sala, não se esqueça de 
fazer os combinados com as crianças.

ATIVIDADE 1
A seguir, volte para a sala de aula e estruture, na 

lousa, uma tabela com os principais locais visitados. 
Faça uma votação para escolher o local da escola 

que a turma mais gostou de conhecer. 
Para a votação, cada criança deve receber um pedaço de papel (pode ser de rascunho). Nesse papel ela deverá 

escrever a primeira letra do próprio nome. É com esse papel que a criança vai marcar seu voto.
Na tabela, coloque o nome do local visitado em uma coluna e, na outra, os votos recebidos. Tenha em mãos fita 

adesiva para afixar a letra inicial do nome da criança na lousa (em frente ao nome do local escolhido por ela).
Chame as crianças, uma a uma, para afixar o pedaço de papel com a primeira letra do próprio nome junto ao 

nome do local que ela mais gostou de conhecer.
Após a votação, converse com as crianças sobre a importância do voto e de exercer a cidadania, conforme 

sinalizado pela BNCC.

ATIVIDADE 2
Ao final da votação, apague e remova os votos dos locais menos votados. Deixe na lousa somente o nome do 

local mais votado e a quantidade de votos recebidos.
Nesta atividade as crianças vão registrar somente o local eleito como o que a TURMA mais gostou de conhecer.
Oriente-as a fazer um desenho para representar o local mais votado. Solicite-lhes, ainda, que copiem a letra 

inicial do nome das crianças que votaram nesse local.

ATIVIDADES PÁGINA 141: MEU LUGAR FAVORITO NA ESCOLA

Resposta pessoal. Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), esta atividade trabalha com a leitura 

de informações em gráficos.
Auxilie as crianças na leitura do gráfico, mostrando 

a quantidade indicada em cada barra.
Peça-lhes que apontem qual o gráfico que 

representa cada cor dos olhos. 
Pergunte qual barra está mais alta. Explique-lhes 

que, quanto mais alta a barra, maior a indicação da 
quantidade. 

ATIVIDADE 1
Esta proposta trabalha com a comparação da 

quantidade representada no gráfico.
Oriente a marcação aproveitando para nomear as cores e formas geométricas.

ATIVIDADE 2
Professor(a), fique atento(a) ao traçado da criança.

ATIVIDADES PÁGINA 142: CORES E FORMAS

Vermelho

Amarelo

5
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar o registro da 

atividade, convide seus alunos para o pátio ou outra 
área onde você possa traçar no chão o numeral 7.  
Para tanto, considere:

Posicione seus alunos atrás de você, em um 
semicírculo, de forma que todos consigam acompanhar 
seu traçado. 

Trace corretamente o numeral, marcando com uma bolinha onde os alunos devem começar a caminhada e com 
um asterisco onde devem finalizá-la. 

Em seguida, forme uma fila para que todos possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, faça dois traçados 
e forme duas filas, de maneira que dois alunos caminhem simultaneamente. Fique em um local no qual consiga 
acompanhar o caminhar das crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto do numeral: começando 
na bolinha e finalizando no asterisco. Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de uma vez, para que a criança 
possa apropriar-se do movimento adequado. Torne o momento atrativo: as crianças podem, por exemplo, disputar 
quem caminha mais rápido e sem sair do traçado, ou caminhar com um pé colado no outro (dedo de um pé no 
calcanhar do outro pé). Além de trabalhar o traçado, a proposta desenvolve a coordenação motora grossa e o 
equilíbrio.

ATIVIDADE 1
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 7. Você vai precisar da caixa 

de areia, como proposto no traçado dos outros numerais.

ATIVIDADE 2
Após a realização das atividades motoras, ofereça papel de rascunho para que a criança treine o traçado do 7. 

Quando o traçado estiver bem desenvolvido, oriente-as a fazer o registro no livro.

ATIVIDADES PÁGINA 143: ESCREVENDO O NUMERAL 7
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), caso a escola não tenha a caixa de 

blocos lógicos, é possível confeccioná-la com EVA ou 
feltro.

Esse recurso auxiliará bastante no trabalho com as formas geométricas e com os conceitos “GRANDE”, 
“PEQUENO”, “FINO”, “GROSSO”, “MAIOR”, “MENOR”, além de poder ser utilizado em diversas atividades. 
Veja algumas sugestões no site: <http://www.ensinandomatematica.com/atividades-com-blocos-logicos-na-
educacao-infantil/>. Acesso em: 17 jul. 2020.

ATIVIDADE 1
Professor(a), se possível, disponibilize para as crianças blocos lógicos em pequenos grupos, para que elas 

possam montar figuras como as de Ubiraci ou criar as delas próprias.
O trabalho em pequenos grupos auxiliará nas habilidades de negociação de ideias, empréstimos de peças de 

um grupo a outro, além de ampliar as possibilidades de criatividade e aprendizagem pela interação.
À medida que os alunos forem montando as figuras, faça perguntas como:

• Que formas vocês usaram para fazer a casa? E o cachorro? 
• Quantos retângulos foram usados para fazer o palhaço?

ATIVIDADE 2
Nesta atividade as crianças deverão contar e registrar a quantidade de cada forma usada na construção do 

palhaço. Depois de contar, deverão ainda registrar à frente de cada forma o numeral que indica a quantidade. 
Lembre-se de acompanhar o traçado dos numerais.

ATIVIDADES PÁGINA 144: O PRESENTE DO VOVÔ
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ATIVIDADE 1
Professor(a), leve as crianças a um local (mesa do 

refeitório ou da biblioteca, por exemplo) onde elas 
possam construir o foguete usando cola e as peças 
destacadas do Material Complementar, página 187.

Mostre a imagem do foguete e peça-lhes que 
nomeiem as formas geométricas que foram utilizadas 
para construí-lo.

Destaque as peças do Material Complementar e 
cole em uma cartolina ou papelão. Mostre o modelo 
para que as crianças o tenham como referência na 
construção do foguete.

Permita que brinquem livremente com o foguete. 
Esse momento de faz de conta é importante para o 
desenvolvimento da imaginação e da criatividade.

ATIVIDADES PÁGINA 145: O FOGUETE DE UBIRACI

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
O trabalho realizado anteriormente com as 

outras letras do alfabeto deve acontecer também na 
apresentação formal da letra U, de UBIRACI.

Desenvolva também o trabalho de consciência 
fonêmica com a letra U.

ATIVIDADE 1
Para realizar esta atividade, as crianças deverão 

retornar à atividade da receita de tinta. Lá, devem 
observar os materiais com seus devidos nomes e 
fazer a identificação.

ATIVIDADE 2
Acompanhe a criança no traçado da letra U, que ela já vivenciou em outras superfícies, agora na página do 

livro. Para essa atividade pode ser usado o dedo indicador ou pincel para pintar a letra.

ATIVIDADES PÁGINA 146: LETRA U

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 147
Leia o título do texto para as crianças. Pergunte-lhes 

sobre suas expectativas acerca do assunto do texto.
Motive-as a imitar com a boca um vento que sopra 

forte e um vento que sopra fraco.

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças. Pergunte-lhes se 

sabem o que é um cata-vento e como este funciona. 
Após exprimirem suas opiniões, recorra ao glossário 
no final da Unidade e leia o significado para elas.

Depois da leitura do texto, discuta as questões 
abaixo com as crianças. As respostas às questões 
estão explícitas no texto. Releia-o quantas vezes for 
necessário até que as crianças as localizem.

ATIVIDADE 2
Após terminarem a ilustração, solicite às crianças que mostrem e relatem aos colegas o que desenharam.
Incentive-as a valorizar a própria produção e respeitar a produção do colega.
Agende com as crianças uma data para a produção de cata-ventos para a turma. 
A orientação para esta atividade você encontra na página 151 do livro do aluno.

CAPÍTULO 17: MINHAS EXPLORAÇÕES

Viviane e 
o vento.

Soprar para o cata-vento girar.
Qual a brincadeira que você vai escolher?

Soprar o 
cata-vento.Porque o cata-vento só 

gira com o vento.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Persista no trabalho orientado para a apresentação 

das letras feito anteriormente, agora com a letra V, 
de VIVIANE.

ATIVIDADE 1
Diversifique sempre as técnicas artísticas a fim de 

oportunizar à criança experimentar novas formas de 
produzir arte.

Para esta atividade o material indicado é espuma. 
Acompanhe cada criança no traçado da letra. 
Explique a diferença entre o traçado das letras U e V:  
o da primeira é feito com uma linha curva e o da 
segunda, com duas linhas retas.

Oriente-as a procurar as duas letras em revistas, jornais ou encartes e durante a busca pergunte, por exemplo, 
que letra é essa que você encontrou, U ou V?

Realize intervenções com as crianças que apresentarem dificuldades.

ATIVIDADES PÁGINA 148: LETRA V
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), para esta atividade você precisará de 

garrafas PET de 600ml.
Faça o registro dos numerais de 1 a 8 e afixe um 

numeral em cada garrafa.

Coloque um pouco de água em cada garrafa para que esta não tombe com muita facilidade. Tampe-as bem.
Leve as crianças para o pátio, quadra ou área que haja disponível. E em seguida:

• desenhe uma linha no chão;
• desenhe um quadrado ou um círculo no chão para arrumar os pinos (garrafas).

Oriente as crianças quanto às regras.

REGRAS DO BOLICHE:

• O jogador coloca um pé na linha e joga a bola com força para derrubar as garrafas (ou pinos).
• Se quiser, o jogador pode correr para conseguir jogar a bola com mais força.
• Se não conseguir derrubar os pinos, o jogador tem mais duas chances para jogar bem e com força a bola.

A cada garrafa tombada, conte quantas a criança conseguiu derrubar.
Pergunte que numerais estavam escritos nas garrafas que foram derrubadas. Ao término do jogo, construa 

com sua turma um gráfico na lousa para que todos acompanhem o resultado da partida.

ATIVIDADE 1
Oriente as crianças a observar a imagem e a contar a quantidade de garrafas que estão derrubadas.

ATIVIDADES PÁGINA 149: VIVIANE NO BOLICHE
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar o registro da 

atividade, convide seus alunos para o pátio ou 
outra área onde você possa traçar no chão o 
numeral 8.

Para tanto, considere:
Coloque seus alunos atrás de você, em um 

semicírculo, de forma que todos consigam 
acompanhar seu traçado. Trace corretamente o 
numeral, marcando com uma bolinha onde os alunos 
devem começar a caminhada e com um asterisco 
onde devem finalizá-la.

Em seguida, forme uma fila para que todos 
possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, faça 
dois traçados e forme duas filas, de maneira que dois alunos caminhem simultaneamente. Fique em um local 
no qual consiga acompanhar o caminhar das crianças. A criança deverá caminhar seguindo o traçado correto 
do numeral: começando na bolinha e finalizando no asterisco. Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de 
uma vez, para que a criança possa apropriar-se do movimento adequado. Torne o momento atrativo: as crianças 
podem, por exemplo, disputar quem caminha mais rápido e sem sair do traçado, ou caminhar com um pé colado 
no outro (dedo de um pé no calcanhar do outro pé). Além de trabalhar o traçado, a proposta desenvolve a 
coordenação motora grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 1
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 8. Você vai precisar da 

caixa de areia, como proposto no traçado dos outros numerais. 

ATIVIDADE 2
Após a realização das atividades motoras, ofereça papel de rascunho para que a criança treine o traçado do 

numeral 8. Quando o traçado estiver bem desenvolvido, oriente-as a fazer o registro no livro.

ATIVIDADES PÁGINA 150: ESCREVENDO O NUMERAL 8
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ORIENTAÇÃO
Providencie o material com antecedência. A fim 

de prevenir acidentes, evite deixar que a criança 
manuseie os espetos de madeira (que já devem ter 
seu lado pontiagudo aparado previamente), a cola 
quente e o clipe.

Retire do Material Complementar, página 189, os 
quadrados coloridos para a montagem do cata-vento.

Estabeleça sempre relação entre o texto e o que 
está sendo feito para que a criança perceba a função 
desse tipo de texto (texto instrucional).

Reserve um tempo para que as crianças brinquem 
com o cata-vento fora da sala de aula.

As crianças podem ser motivadas a criar histórias 
que falem sobre cata-vento. Nesse caso, registre as 
histórias coletivamente ou peça a cada criança que 
relate sua história aos colegas oralmente.

ATIVIDADES PÁGINA 151: HORA DE CRIAR
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 152
Incentive as crianças a explorar a imagem da página. 

Pergunte-lhes se já viram algo parecido. Motive-as a 
expressar suas experiências e conhecimentos.

ATIVIDADE 1
Leia o texto para as crianças. Confronte as 

informações do texto com as ideias que as crianças 
manifestam antes da sua leitura.

Oriente a atividade falando as pistas uma a uma 
para que as crianças identifiquem o que é solicitado.

Verifique se todas conseguiram e auxilie alguma 
que necessitar.

Em outro momento, peça às famílias que enviem cópia do documento de identidade das crianças e explore-o 
junto com a turma.

CAPÍTULO 18: HORA DE RECRIAR

Wagner
W A G N E R
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ORIENTAÇÃO
Retome as orientações das letras anteriores e 

realize as atividades preparatórias para a introdução 
do registro da letra W, de WAGNER.

Explique à criança que Walicia é uma marca de 
produto inventada.

Faça a realização do som dominante da letra W e 
leve as crianças a refletir sobre qual outra letra tem 
esse som.

Auxilie-as na pesquisa de outras marcas que se 
iniciam com a letra W. A criança pode perceber que 
essa mesma letra também produz o som do U. Caso 
isso ocorra, confirme a hipótese da criança, embora 
não seja necessário dispensar muito tempo à questão 
nessa fase do processo de letramento.

Esclareça que a letra W é pouco usada em nossa 
língua.

ATIVIDADE 1
Acompanhe o traçado da letra W pelas crianças e oriente-as se perceber que ainda não dominam a direção 

adequada desse traçado.

ATIVIDADES PÁGINA 153: LETRA W
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ORIENTAÇÃO
Esta atividade trabalha com a classificação: 

separar considerando atributos (no caso, o que fica 
ou não na geladeira). Certifique-se de que, antes de 
receberem o comando, as crianças saibam do que se 
trata cada produto.

Para tanto, peça-lhes que falem o nome dos 
produtos para que você os registre na lousa em 
forma de lista.

ATIVIDADE 1
Converse com os alunos sobre que alimentos 

eles acham que devem guardar na geladeira. Pode 
acontecer de na casa de algumas crianças o leite ser guardado no armário, ao passo que na de outras é armazenado 
na geladeira, por exemplo. Nesse caso, oriente para que cada criança circule de acordo com a realidade dela.

Cuide para que produtos como pacote de arroz não sejam considerados algo que possa ficar na geladeira.

ATIVIDADE 2
Oriente as crianças a desenhar, no espaço indicado, apenas os elementos que elas guardam na geladeira. 

ATIVIDADE 3
Esta proposta criará uma nova forma de classificar (separar aquilo de que gosto daquilo de que não gosto).
Caso a criança goste de todos os alimentos desenhados, não será necessário marcar o X em qualquer das 

opções.

ATIVIDADES PÁGINA 154: A ROTINA DE WAGNER

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de realizar o 

registro da atividade, convide seus 
alunos para o pátio ou outra área onde 
você possa traçar no chão o numeral 9.

Para tanto, considere:
Posicione seus alunos atrás de 

você, em um semicírculo, de forma 
que todos consigam acompanhar seu 
traçado. 

Trace corretamente o numeral, marcando com 
uma bolinha onde os alunos devem começar a 
caminhada e com um asterisco onde devem finalizá-la. 

Em seguida, forme uma fila para que todos 
possam caminhar sobre o numeral. Se preferir, faça dois traçados e forme duas filas, de maneira que dois alunos 
caminhem simultaneamente. Fique em um local no qual consiga acompanhar o caminhar das crianças. A criança 
deverá caminhar seguindo o traçado correto do numeral: começando na bolinha e finalizando no asterisco. 
Esta atividade precisa ser desenvolvida mais de uma vez, para que a criança possa apropriar-se do movimento 
adequado. Torne o momento atrativo: as crianças podem, por exemplo, disputar quem caminha mais rápido e 
sem sair do traçado, ou caminhar com um pé colado no outro (dedo de um pé no calcanhar do outro pé). Além 
de trabalhar o traçado, a proposta desenvolve a coordenação motora grossa e o equilíbrio.

ATIVIDADE 1
Esta proposta deve ser realizada após os alunos terem caminhado sobre o numeral 9. Você vai precisar da 

caixa de areia, como proposto no traçado dos outros numerais.

ATIVIDADE 2
Após a realização das atividades motoras, ofereça papel de rascunho para que a criança treine o traçado do 

numeral 9. Quando o traçado estiver bem desenvolvido, oriente-as a fazer o registro no livro.

ATIVIDADES PÁGINA 155: ESCREVENDO O NUMERAL 9
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), antes de iniciar o bingo, você 

aproveitará essa cartela para avaliar que números 
cada criança reconhece. Observe que eles estão fora 
da sequência, o que é importante para verificar se a 
criança sabe o nome de cada número ou se apenas 
memorizou a sequência.

Para a avaliação, tenha em mãos dois lápis de cor: 
azul e vermelho. A avaliação deverá ser individual:
1. Mostre os numerais para a criança 

(individualmente).
2. Nos numerais que ela errar você faz uma bolinha 

vermelha; nos que ela acertar, uma bolinha azul. 
3. Ao final da avaliação, peça à criança que complete 

o colorido do quadradinho de acordo com a cor de cada bolinha que você fez.

HORA DO BINGO
ATENÇÃO: Você precisará entregar para cada criança tampinhas ou outro objeto para fazer a marcação dos 

numerais/letras cantadas no bingo. 
Coloque letras/numerais já trabalhados escritos num papel, para que possa cantá-los no momento do bingo. 

REGRAS DO JOGO:
1. Você vai cantar um numeral (letra). Lembre-se de registrá-lo na lousa para poder fazer a conferência das 

cartelas. 
2. Quem tiver o numeral (letra) cantado pelo(a) professor(a) deverá colocar um marcador em cima dele, na 

cartela. 
3. Deverá dizer “bingo!” a criança que conseguir completar todas as casas em vermelho da sua cartela. 

Caso haja alguma criança com a cartela toda azul, para gritar “bingo!” ela precisará completá-la por inteiro. 

Nesse formato, o trabalho lúdico tem maior intencionalidade pedagógica já que busca atuar naquilo que a 
criança ainda não domina no que diz respeito ao conhecimento de letras e números. 

ATIVIDADES PÁGINA 156: BINGO DE NÚMEROS

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Após a leitura do título, incentive as crianças a 

expressar sua visão sobre a obra de arte. Em seguida, 
apresente as questões que devem ser discutidas.

Na sequência, proponha uma leitura estética da 
obra junto com elas. Por exemplo:

“Qual a cor que mais aparece nessa pintura?”
“Qual a cor do barquinho? O que mais você está 

vendo na obra de arte?” 
Diga às crianças o nome do autor dessa produção 

artística.

ATIVIDADE 1
Disponibilize papel e outros materiais com pinceis e tintas para que as crianças realizem essa atividade. 
Depois, exponha suas produções em um varal ou painel na sala para apreciação.

ATIVIDADES PÁGINA 157: OBRA DE ARTE

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Barquinho 
de papel.
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ATIVIDADES PÁGINA 158: FAÇA O SEU BARQUIINHO

ORIENTAÇÃO
Professor(a), trabalhe com as crianças atividades 

de dobradura. Estas possibilitam a ampliação 
da coordenação motora fina e o processamento 
cerebral.

De acordo com Gonçalves et al. (2017):

“As atividades que envolvem dobraduras 
beneficiam o aumento do conhecimento 
dos elementos geométricos, além de 
estimular a participação, criatividade 
e motivação, tornando as aulas mais 
prazerosas e produtivas.

Segundo GENOVA (2008) O Origami faz com que o aluno estimule suas habilidades motoras, 
proporcionando o desenvolvimento organizacional e despertando sua curiosidade, fazendo com que 
seja mais participativo e se motive na busca do aprendizado” (disponível em: <http://www.conferencias.
ulbra.br/index.php/ciem/vii/paper/viewFile/6756/3835>. Acesso em: 18 jul. 2020).

Professor(a), faça a dobradura com as crianças. Siga os passos da imagem ao lado e mostre-lhes o que fazer 
em cada passo. Vá associando com as formas geométricas 1 (quadrado) e 2 (triângulo).

ATIVIDADE 1
Peça à criança que faça seu desenho no barquinho. Aproveite a oportunidade para avaliar o esquema corporal 

dela.

ATIVIDADE 2
A proposta trabalha com a coordenação motora fina por meio do movimento das ondas do mar.
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ATIVIDADES PÁGINA 159: QUADRINHOS

ORIENTAÇÃO
A compreensão do tempo cronológico dos 

acontecimentos é importante habilidade e esta 
etapa é propícia para iniciar o seu desenvolvimento. 
Para que tal seja possível, a criança precisa dominar 
conceitos como “ANTES” e “DEPOIS”.

Destaque esses conceitos durante a explicação da 
atividade. Pergunte, por exemplo:

“O que aconteceu antes, ou seja, no primeiro 
quadrinho?”

“O que está acontecendo no segundo quadrinho?”
“E o que você acha que vai acontecer depois?”
Cite exemplos do cotidiano, como: primeiro 

calçamos as meias e depois os sapatos.

ATIVIDADE 1
Oriente a criança a registrar com desenhos a sequência da história. Em seguida, incentive-a a mostrar aos 

colegas o desfecho que criou.
Utilize as histórias em quadrinhos que você vai encontrar no Manual Digital para o trabalho contínuo e 

desenvolvimento dessa habilidade.

Resposta pessoal.
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ATIVIDADES PÁGINA 160: LETRA X

ORIENTAÇÃO
Realize as atividades preparatórias antes da 

introdução do traçado da letra X, conforme sugerido 
anteriormente com outras letras.

Pergunte às crianças se conhecem alguém que 
tem o nome iniciado com essa letra. Se sim, peça que 
registrem o nome no quadro ou em papel Kraft.

Realize o som dominante da letra X. Peça às crianças 
que repitam a realização do som. Incentive-as a levantar 
hipóteses de nomes que se iniciam com a letra X. 
Considere palavras iniciadas com CH.

ATIVIDADE 1
Acompanhe o traçado da letra X pela criança. Nesta atividade ela pode escolher o instrumento de escrita que 

preferir para realizá-la.

ATIVIDADE 2
Oriente as crianças a localizar a xícara com o nome de XISTO. Lembre que o nome começa com X. Em seguida, 

escreva o nome Xisto no quadro ou em uma folha e peça que confirmem se circularam a xícara correta. 
Depois, pronuncie a palavra “xícara” destacando o som inicial para perceberem o fonema da letra X.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), leia para as crianças o livro 

“Viviana - Rainha do Pijama”, de Steve Webb, 
Editora Salamandra, que conta a história de Viviana, 
personagem que adora animais e se pergunta o que 
eles vestem quando vão dormir. Então, ela os convida 
para a Festa Mundial do Pijama!

ATIVIDADE 1
Oriente os alunos a marcar cada par de xícara/

pires contabilizado, para que não se conte mais de 
uma vez o mesmo par ou se deixe de contar algum.

ATIVIDADE 2
Nesta proposta, oriente os alunos a realizar o pareamento (uma xícara para cada pires). Pode-se usar a 

estratégia de ligar uma ao outro. Assim o aluno será capaz de identificar quantas xícaras há a mais que pires.

ATIVIDADE 3
Professor(a), além da contagem, verifique se os alunos registram corretamente os números e se associam 

número a quantidade.
Como forma de auxiliar nesse registro, use palitos e canudos para que as crianças possam realizar as 

comparações.

ATIVIDADES PÁGINA 161: A XÍCARA DE XISTO

8

5

3
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ORIENTAÇÃO
Ao ler o título, pergunte às crianças se elas têm 

irmã ou irmão e, caso tenham, se é mais novo(a) 
ou mais velho(a) que elas. Deixe que relatem suas 
histórias e vivências.

ATIVIDADE 1
Converse com as crianças sobre as questões 

apresentadas. Nas questões 1 e 2, as respostas devem 
ser localizadas no texto. Releia-o o suficiente para 
que os alunos consigam responder adequadamente.

Na questão 3, converse com a turma sobre 
compartilhar os objetos: quais podem ser os 
combinados, como devemos cuidar dos objetos que pegamos emprestado.

ATIVIDADE 2
Releia o texto e auxilie as crianças a perceber as pistas que ajudarão a descobrir a imagem correspondente 

aos personagens do texto.

ATIVIDADES PÁGINA 162: A FAMÍLIA DE YASMIM

Ela tem 2 anos.

Ela começa a chorar.

Wagner.

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), nesta atividade a criança deverá 

contar cada brinquedo na prateleira e registrar o 
numeral que indica a quantidade.

Observe como a criança efetiva a contagem:
1. Sabe recitar a sequência corretamente?
2. Conta todos os elementos?
3. Não deixa de contar nenhum elemento?
4. Não conta o mesmo elemento duas vezes?

Observe também o traçado dos numerais:
1. Está começando e terminando o traçado corretamente?
2. A posição do número está correta?

Além disso, verifique:
1. Associa o numeral a sua respectiva quantidade?

ATIVIDADES PÁGINA 163: QUANTOS BRINQUEDOS!

8

6
3
5
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ORIENTAÇÃO
Repita os procedimentos já orientados para as 

outras letras.
Realize o som dominante da letra Y, de YASMIM, 

e leve as crianças a refletir que é o mesmo som da 
letra I.

Explique-lhes que, para escrever, não pode ser 
qualquer letra. No entanto, algumas palavras com 
esse som se escrevem com I e outras se escrevem 
com Y.

ATIVIDADE 1
Incentive as crianças a procurar palavras com Y 

em encartes, jornais e revistas e, ao encontrarem, registrá-las no quadro.

ATIVIDADE 2
Acompanhe a criança no traçado da letra Y, orientando e verificando a direção adequada da escrita.

ATIVIDADES PÁGINA 164: LETRA Y

Resposta pessoal.
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ATIVIDADE 1
Professor(a), faça a realização do som dominante 

de cada letra que aparece na atividade. Peça às 
crianças que repitam.

Em seguida, fale o nome dos desenhos 
pausadamente ou peça a uma criança que fale.

Incentive-as a manifestar suas hipóteses.
Verifique se alguma criança ainda apresenta 

dificuldade em perceber o som inicial dessas 
letras e realize intervenções individuais em outros 
momentos.

Auxilie-as a identificarem a opção correta em cada 
linha.

Em seguida, fale o nome dos desenhos 
pausadamente ou peça a uma criança que fale. O 
desenho do objeto da letra X é xampú. 

ATIVIDADES PÁGINA 165: O QUE HÁ NA CASA DE YASMIM?
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ATIVIDADE 1
Depois de explorarem a imagem, apresente as 

questões às crianças. As respostas às questões 1 e 2 
devem decorrer da leitura da cena.

A questão 3 é particular da escola. Atente para 
saber se as crianças reconhecem, além dessa, outras 
funções na escola.

Na questão 4, a criança deve manifestar sua 
opinião e ouvir a do colega. Essas trocas possibilitam 
ampliar os conhecimentos e conhecer outros pontos 
de vista diferentes do seu.

ATIVIDADE 2
Junto com as crianças, pronuncie o nome de cada animal, destacando o fonema inicial da palavra.

ATIVIDADES PÁGINA 166: AS PESSOAS DA ESCOLA

Resposta pessoal.
Resposta pessoal.

Resposta 
pessoal.

Resposta 
pessoal.

macpro07
rona transparency



207MANUAL DO PROFESSOR

ORIENTAÇÃO
Repita os procedimentos preparatórios para 

a apresentação da letra Z conforme já feito, em 
outras oportunidades, com as letras anteriormente 
trabalhadas.

Realize o som dominante da letra Z, de ZULEICA.
Pronuncie as palavras “Zuleica” e “zebra” 

pausadamente, para que as crianças percebam a 
realização do som.

Incentive-as a falar outras palavras que se iniciam 
com a letra Z e submeta à apreciação da turma, para 
confirmarem (ou não) se as palavras ditas fazem parte 
do grupo.

 
ATIVIDADE 1

Acompanhe as crianças para que façam o traçado da letra Z seguindo a orientação das setas.

ATIVIDADE 2
Oriente as crianças a registrar uma letra em cada quadrinho, na sequência correta que forma a palavra.

ATIVIDADES PÁGINA 167: LETRA Z

Z BE R A
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ORIENTAÇÃO
Antes de enviar o livro para casa, para a realização 

da atividade, oriente as crianças sobre o que deve 
ser feito. Explique que será necessário destacar as 
cartelas do Material Complementar, página 191 do 
livro. Mostre-lhes onde estão essas cartelas.

Encene o jogo com uma criança para exemplificar 
às demais a futura vivência que elas terão com ele.

Alerte as crianças de que, além do livro, elas 
precisarão do caderno para registrar o resultado do 
jogo, ou seja, o nome de quem foi o vencedor.

Afixe na capa do livro um lembrete com a indicação 
da página da atividade a ser feita e a data de entrega.

ATIVIDADES PÁGINA 168: LÁ EM CASA...

Resposta pessoal.
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ORIENTAÇÃO
Professor(a), este momento é de revisão de 

conteúdos importantes trabalhados na Unidade.
Aproveite para verificar se há alunos que ainda 

não consolidaram essas aprendizagens. Se for o caso, 
retome com eles individualmente.

ATIVIDADE 1
Nessa fase as crianças devem realizar a escrita do 

nome sem o apoio da ficha. Utilize esse recurso apenas 
para aqueles que ainda não venceram o processo.

 
ATIVIDADE 2

Professor(a), você poderá ditar as letras do alfabeto que preferir.

ATIVIDADE 3
Verifique se as crianças já identificam as cores e as formas citadas na atividade.
Certifique-se de que há lápis disponíveis para as crianças nas cores pedidas no comando. Depois, oriente-a sobre 

qual a cor que será usada em cada forma.

ATIVIDADE 4
Professor(a), você deverá ditar os seguintes numerais, nesta sequência: 5, 2, 1, 3, 4 e 6.

ATIVIDADES PÁGINA 169: BAÚ DO CONHECIMENTO

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta 
pessoal.

Azul Vermelho Amarelo Verde
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ORIENTAÇÃO
Nesta atividade as crianças devem ter a oportunidade 

de expressar suas opiniões e pensamentos.
Incentive-as a folhear o material para recordar os 

momentos que vivenciaram ao realizar as atividades.
Em seguida peça que, em cada uma das questões, 

contem suas experiências e o que desejam registrar no 
livro.

ORIENTAÇÃO
Retome o significado das palavras novas apresentadas na Unidade. Crie situações para que as crianças façam uso 

social dessas palavras, ao adicionarem-nas ao próprio vocabulário no dia a dia. Utilize as estratégias já apresentadas 
neste Manual e outras que considerar eficientes para alcançar tal objetivo.

ATIVIDADES PÁGINA 170: PITACOS E PALPITES

ATIVIDADES PÁGINA 170: GLOSSÁRIO

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.
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MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 173

Este material será utilizado para realização da 
atividade da página 17.

Verifique se a criança já consegue manusear a 
tesoura. Auxilie as que precisarem de ajuda. 

Cada instrumento tem uma maneira mais adequada 
de uso, o que contribui para sua melhor eficiência e 
resultado. Isso precisa ser ensinado.

ORIENTAÇÃO PÁGINA 171

Professor(a), ao longo deste volume, de acordo 
com o conteúdo ou da necessidade da atividade 
proposta,  são indicadas leituras complementares que 
poderão subsidiar ou enriquecer o trabalho em sala 
de aula.

Nesta página, a ideia é despertar desde cedo nas 
crianças o hábito de compartilhar suas experiências 
de leitura.

As indicações de referências contidas nesta 
página estão em consonância com um dos assuntos 
trabalhados na Unidade à qual a obra se refere.

Junto com as crianças, crie também uma lista de 
indicações de livros que elas tenham lido ao longo do 
ano, acharam interessantes e recomendariam para 
outras crianças da idade delas. 

Essa lista pode ser entregue à turma de 4 anos. 
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 177

Este material será utilizado para a realização da 
brincadeira da página 35.

Aproveite-o também para incentivar as crianças a 
formular frases sobre cada imagem e para o trabalho 
de orientação temporal. Pergunte, por exemplo, o que 
devemos fazer “antes” ou “depois” de cada uma dessas 
atividades.

MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 175

Este material será utilizado na atividade da página 
33. Também poderá ser aproveitado no cotidiano da 
sala de aula, para situar as crianças com relação à ordem 
das atividades da rotina e, ainda, para sua orientação 
temporal. 

Utilize-o diariamente. Peça às crianças, por exemplo, 
que marquem com o ponteiro a próxima atividade do dia, 
ou as atividades já realizadas antes do recreio ou intervalo 
para lanche.
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MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 181

Este material refere-se à atividade da página 98. 
Incentive a escrita emergente do nome das figuras 

que serão utilizadas na atividade.
Estimule as crianças a recortar imagens de revistas 

ou encartes para elaborar mais cartelas. Estas poderão 
ser aproveitadas em novas rodadas de bingo que 
explorem outras letras do alfabeto.

ORIENTAÇÃO PÁGINA 179

Este material será necessário para realização da 
atividade da página 73. 

Aproveite-o para incentivar as crianças à escrita 
emergente do nome das figuras.
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MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 183

Este dado será utilizado para realização do jogo da 
página 99. 

Aproveite-o também para o trabalho de relação 
numeral x quantidade. Solicite à criança, por exemplo, 
que identifique qual numeral representa a quantidade de 
um dos lados da peça do dominó. Utilize uma ficha com a 
escrita dos numerais para essa proposta.
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MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 185

Este material será utilizado no jogo de dominó da 
página 101.
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MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 187

Este material será utilizado para realização da 
atividade da página 145.

Incentive as crianças a elaborar outras figuras 
com as formas geométricas. Motive-as, também, a 
falar sobre essas figuras e formar frases sobre elas.

macpro07
rona transparency



217MANUAL DO PROFESSOR

MATERIAL COMPLEMENTAR

ORIENTAÇÃO PÁGINA 189

Este material será necessário para a construção do 
cata-vento proposto na página 151.

Aproveite a oportunidade para trabalhar noções 
temporais com as crianças. Pergunte-lhes, por 
exemplo: o cata-vento está rodando rápido ou 
devagar?
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ORIENTAÇÃO PÁGINA 191

Este material será utilizado na atividade da página 168, 
a qual deve ser realizada em casa com os familiares da 
criança.

MATERIAL COMPLEMENTAR
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