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EDITAL – PE Nº 0.10.22/2020 
 

Pregão Eletrônico nº 0.10.22/2020 
Data de Abertura: 27/04/2020 às 08:00, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO 1º ANO AO 5º ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 

QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. 

Valor Total Estimado 

R$ 287.666,82 (Duzentos e Oitenta e Sete mil e Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Oitenta e Dois centavos) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 

SIM NÃO SE EXIGE TERMO DE CONTRATO GLOBAL 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA SEÇÃO XII)* 

Requisitos Básicos: 

- Sicaf ou documentos equivalentes 

- Certidão do Conselho Nacional de Justiça(CNJ) 

- Certidão do Portal da Transparência 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) 

- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1 

Requisitos Específicos: 

- Atestado de Capacidade Técnica 

- Declaração 

 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento 

convocatório acima indicada. 

 
 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO NÂO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 2 horas após a convocação realizada pela pregoeira. 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 20/04/2020 para o endereço 
licitacaopmmonteiro@gmail.com 

Até 20/04/2020 para o endereço 
licitacaopmmonteiro@gmail.com 

 

 

Observações Gerais 

1 – A entrega dos itens se dará em postos no endereço Rua Abelardo Pereira dos Santos, 83, Centro, Monteiro/PB 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro e do Fundo Municipal de Saúde, Montran. 

 

 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:cpl@tcu.gov.br
mailto:cpl@tcu.gov.br
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PREFEITIRA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
 

EDITAL – SERVIÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.22/2020 
 

(Processo Administrativo n° 030/2020) 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTEIRO, ESTADO DA PARAÍBA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, 
através da Comissão Permanente de Licitação, sediado a Rua Dr Alcinco Bezerra de Menezes, nº 
13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, CEP: 58.500-000, realizará licitação, para registro de 
preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR 
PREÇO, POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2020, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

Data da sessão: 27 DE ABRIL DE 2020 

Horário: 08h00min 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE 

DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO 1º ANO AO 5º 

ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE 

REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida num total de 5 Lotes, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do Lote, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 
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3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 

art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do Lote; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente nos serviços. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESENTA) dias, a contar da data 

de sua apresentação, conforme Art. 48, § 3º, do Decreto nº 10.024, de 2020. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES.  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital. 

7.2.   A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. TAMBÉM SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE IDENTIFIQUE O 

LICITANTE (NÃO IDENTIFICAR A EMPRESA NA PROPOSTA ANEXADA NO SISTEMA) 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os 

licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  
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7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total unitário do Lote. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     

1,00 (Um real), conforme Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto 

nº 10.024/19. 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá a pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 

ser desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação.  

7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.29.1. Nos pais; 

7.29.2. Por empresas brasileiras;  

7.29.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.29.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.31.2. a pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.32. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2020. .  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 

irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pela Pregoeira.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  
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9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), conforme recomendação do TCU (Acórdão n° 

1.793/2011 – Plenário). 

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.4. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

9.2.2. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2020. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (Duas) Horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
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Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho 

(CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.9.8.            Cópia do Alvará de Funcionamento da empresa, devidamente atualizado; 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.10.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.10.2. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO 

EXERCÍCIO SOCIAL (2018), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 
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9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, 

o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5 (cinco por cento) do valor estimado da 

contratação ou do item pertinente.  

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

9.12. Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno 

conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância 
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com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos, nos termos do modelo constante 

do Anexo IV deste Edital. 

9.13. Declaração que não possuir em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998), nos 

termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

9.14. Declaração que sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente 

licitação, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

9.15. Declaração que, seus dirigentes, integrantes e administradores não se encontram no 

exercício de cargos ou funções públicas, na Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal de 

Monteiro – PB, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

9.16. Declaração De Não Parentesco, nos termos do modelo constante do Anexo V deste 

Edital. 

9.17. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.18. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.18.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.19. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.20. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

9.21. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 
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9.22. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.23. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

9.24. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.24.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.25. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo 

à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances.  
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada e devolvida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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15.5. A Ata de Registro de Preços elaborada conforme o Anexo – II será assinada pela Pregoeira 
da Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, pelo(s) Gestor(es) do(s) órgão(s) participante(s), pelos 
representantes legais dos detentores do registro de preços e por tantos quantos aceitarem as 
condições do item 15.1, através de seus representantes legalmente credenciados e identificados. 
 
15.5. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas 
de preços dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar os produtos 
ora licitados com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência de classificação do 
certame. 
 
15.6. A Ata de Registro de Preços, uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a 
firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de procedimento 
de licitação, respeitados os dispositivos da Lei 8.666/93, sendo assegurado ao detentor do 
registro de preços a preferência em igualdade de condições. 

 
15.7. O participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando necessitar, efetuará 
aquisições junto aos fornecedores detentores de preços registrados na Ata de Registro de Preços, 
de acordo com os quantitativos e especificações previstos, durante a vigência do documento 
supracitado. 

 
15.8. Os fornecedores detentores de preços registrados ficarão obrigados a fornecer o objeto 
licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias após a expedição da Ordem de Fornecimento/Compras pela Secretaria contratante. 

 
15.9. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, na condição de 
órgão Interessado, mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do Registro de Preços e 
concordância do fornecedor. 

 
15.10. Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Registro de Preços, o qual indicará o 
fornecedor e o preço a ser praticado. 

 
15.11. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

 
15.12. O detentor de preços registrados que descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços, recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de 
Preços), não aceitando reduzir os preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de 
mercado, ou nos casos em que for declarado inidôneo ou impedido para licitar e contratar com a 
Administração Pública, e ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado, terá 
o seu registro cancelado. 

 
15.13. Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados. 
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15.14. Não havendo êxito nas negociações com os fornecedores com preços registrados, o 
gestor poderá convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os preços de 
mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Preços. 

 
15.15. Serão considerados preços de mercado os preços que forem iguais ou inferiores à média 
daqueles apurados pela Administração para os itens registrados. 

 
15.16. As demais condições contratuais se encontram estabelecidas no Anexo II – Minuta da Ata 
de Registro de Preços. 

 
15.17. As quantidades previstas no Anexo I – Termo de Referência – deste Edital são estimativas 
máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a 
Administração Municipal, através do órgão participante, no direito de adquirir o quantitativo que 
julgar necessário ou mesmo de abster-se de adquirir o item especificado. 

 
15.18. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. Adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data de seu recebimento.  

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

16.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 

da mesma Lei. 

16.5. O prazo de vigência da contratação é de até o final do exercício financeiro, prorrogável 

conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  

16.5.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 



 
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 09.073.628/0001-91 
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510 

 
 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

16.5.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

16.5.3. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas nos editais e anexos. 

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 

esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

20. DO PAGAMENTO 

  

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
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21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de2 % (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

21.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  



 
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 09.073.628/0001-91 
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510 

 
 

21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

21.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

21.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

21.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacaopmmonteiro@gmail.com, pelo fax (83) 3351-1544, ou por petição dirigida ou 
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protocolada no endereço Rua Dr Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – 

PB, CEP: 58.500-000, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro – PB. 

23.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pela Pregoeira.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, www.monteiro.pb.gov.br e 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, e também poderão ser lidos e/ou obtidos 

no endereço Rua Dr Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, CEP: 

58.500-000, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro – PB, nos dias úteis, no 

horário das 08h00min horas às 13h00min horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

24.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso. 

24.12.3.  ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso) 

24.12.4. ANEXO III – Minuta da Proposta de Preços; 

24.12.5. ANEXO IV – Minuta de Declarações; 

24.12.6. ANEXO V – Minuta da Declaração de Não Parentesco; 

Monteiro – PB, 13 de Abril de 2020. 

 

ZILSON ROMÃO DE VASCONCELOS 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.monteiro.pb.gov.br/
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
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TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO  
(SERVIÇOS) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.22/2020 

(Processo Administrativo n.°030/2020) 

14. DO OBJETO 

14.1. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO DE 

LIVROS DO 1º ANO AO 5º ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

LOTE I - 1º ANO 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECI

FICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE 
DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 

08, 64 PAGINAS CADA 
CADERNO, 500 ALUNOS 

15857 UNID 256.000 R$35.840,00 

2 

CADERNO DE FLUÊNCIA, 

QUANT. 01, 28 PAGINAS, 
500 ALUNOS 

15857 UNID 14.000 R$1.960,00 

3 

CADERNO DE 
ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS -  LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 
08, 49 PAGINAS CADA 

CADERNO, 40 ALUNOS 

15857 UNID 15.680 R$2.195,20 

4 

CADERNO DE 
ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS - 
MATEMÁTICA, QUANT. 

08, 12 PAGINAS CADA 

CADERNO, 40 ALUNOS 

15857 UNID 3.840 R$537,60 

5 

CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES GERAIS, 
QUANT. 01, 59 PAGINAS, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 2.360 R$330,40 

6 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 291.880 R$11.675,20 
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LOTE II - 2º ANO 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECI

FICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE 
DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 

08, 65 PAGINAS CADA 
CADERNO, 500 ALUNOS 

15857 UNID 260.000 R$36.400,00 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, 
QUANT. 01, 36 PAGINAS, 

500 ALUNOS 

15857 UNID 18.000 R$2.520,00 

3 

CADERNO DE 
ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS -  LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 
08, 45 PAGINAS CADA 

CADERNO, 40 ALUNOS 

15857 UNID 14.400 R$2.016,00 

4 

CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS - 
MATEMÁTICA, QUANT. 

08, 12 PAGINAS CADA 
CADERNO, 40 ALUNOS 

15857 UNID 3.840 R$537,60 

5 

CADERNO DE 

ORIENTAÇÕES GERAIS, 
QUANT. 01, 71 PAGINAS, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 2.840 R$397,60 

6 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 299.080 R$11.963,20 

 

 
                 LOTE III - 3º ANO 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECI

FICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE 

DE LÍNGUA 
PORTUGUESA, QUANT. 

08, 64 PAGINAS CADA 

CADERNO, 490 ALUNOS 

15857 UNID 250.880 R$35.123,20 

2 

CADERNO DE FLUÊNCIA, 

QUANT. 01, 27 PAGINAS, 

490 ALUNOS 

15857 UNID 13.230 R$1.852,20 

3 

CADERNO DE ATIVIDADE 

RELEMBRANDO, QUANT. 
08, 44 PAGINAS CADA 

CADERNO, 120 ALUNOS 

15857 UNID 42.240 R$5.913,60 

4 CADERNO DE 15857 UNID 14.400 R$2.016,00 
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ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS -  LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 

08, 45 PAGINAS CADA 
CADERNO, 40 ALUNOS 

5 

CADERNO DE 
ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS - 

MATEMÁTICA, QUANT. 
08, 12 PAGINAS CADA 

CADERNO, 40 ALUNOS 

15857 UNID 3.840 R$537,60 

6 

CADERNO DE 
ORIENTAÇÕES GERAIS, 

QUANT. 01, 59 PAGINAS, 
40 ALUNOS 

15857 UNID 2.360 R$330,40 

7 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 326.950 R$13.078,00 

 

LOTE IV - 4º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, QUANT. 08, 
75 PAGINAS CADA CADERNO, 420 

ALUNOS 

15857 UNID 252.000 R$35.280,00 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 
01, 28 PAGINAS, 500 ALUNOS 

15857 UNID 12.180 R$1.705,20 

3 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

MATEMATICA, QUANT. 08, 79 
PAGINAS CADA CADERNO, 420 

ALUNOS 

15857 UNID 265.440 R$37.161,60 

4 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS -  LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 08, 33 
PAGINAS CADA CADERNO, 40 

ALUNOS 

15857 UNID 10.560 R$1.478,40 

5 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS - MATEMÁTICA, QUANT. 

08, 37 PAGINAS CADA CADERNO, 
40 ALUNOS 

15857 UNID 11.840 R$1.657,60 

6 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

GERAIS, QUANT. 01, 79 PAGINAS, 
40 ALUNOS 

15857 UNID 3.160 R$442,40 

7 

CADERNO DE RESPOSTAS -  

LÍNGUA PORTUGUESA, QUANT. 08, 
21 PAGINAS CADA CADERNO, 35 

ALUNOS 

15857 UNID 5.880 R$823,20 

8 
CADERNO DE RESPOSTAS -  

MATEMÁTIC4, QUANT. 08, 21 
15857 UNID 6.720 R$940,80 
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PAGINAS CADA CADERNO, 35 
ALUNOS 

9 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 567.780 R$22.711,20 

 
 

     LOTE V - 5º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

LÍNGUA PORTUGUESA E 
MATEMÁTICA, QUANT. 08, 21 

PAGINAS CADA CADERNO, 493 
ALUNOS 

15857 UNID 82.824 R$11.595,36 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 

01, 55 PAGINAS, 493 ALUNOS 
15857 UNID 27.115 R$3.796,10 

5 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

GERAIS, QUANT. 01, 63 PAGINAS, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 2.520 R$352,80 

6 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 112.459 R$4.498,36 

 

 

14.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e 

entidade(s) participante(s). 

Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LOTE I - 1º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 
LÍNGUA PORTUGUESA, QUANT. 08, 

64 PAGINAS CADA CADERNO, 500 
ALUNOS 

15857 UNID 256.000 R$35.840,00 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 

01, 28 PAGINAS, 500 ALUNOS 
15857 UNID 14.000 R$1.960,00 

3 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS -  LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 08, 49 
PAGINAS CADA CADERNO, 40 

ALUNOS 

15857 UNID 15.680 R$2.195,20 

4 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS - MATEMÁTICA, QUANT. 

08, 12 PAGINAS CADA CADERNO, 
40 ALUNOS 

15857 UNID 3.840 R$537,60 

5 CADERNO DE ORIENTAÇÕES 15857 UNID 2.360 R$330,40 



 
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 09.073.628/0001-91 
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510 

 
 

GERAIS, QUANT. 01, 59 PAGINAS, 
40 ALUNOS 

6 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 291.880 R$11.675,20 

                  
 

 
     

Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LOTE II - 2º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, QUANT. 08, 
65 PAGINAS CADA CADERNO, 500 

ALUNOS 

15857 UNID 260.000 R$36.400,00 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 
01, 36 PAGINAS, 500 ALUNOS 

15857 UNID 18.000 R$2.520,00 

3 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS -  LÍNGUA 
PORTUGUESA, QUANT. 08, 45 

PAGINAS CADA CADERNO, 40 
ALUNOS 

15857 UNID 14.400 R$2.016,00 

4 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS - MATEMÁTICA, QUANT. 
08, 12 PAGINAS CADA CADERNO, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 3.840 R$537,60 

5 
CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
GERAIS, QUANT. 01, 71 PAGINAS, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 2.840 R$397,60 

6 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 299.080 R$11.963,20 

 
 

 
 
 

    Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

            LOTE III - 3º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

LÍNGUA PORTUGUESA, QUANT. 08, 
64 PAGINAS CADA CADERNO, 490 

ALUNOS 

15857 UNID 250.880 R$35.123,20 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 
01, 27 PAGINAS, 490 ALUNOS 

15857 UNID 13.230 R$1.852,20 

3 

CADERNO DE ATIVIDADE 

RELEMBRANDO, QUANT. 08, 44 
PAGINAS CADA CADERNO, 120 

ALUNOS 

15857 UNID 42.240 R$5.913,60 
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4 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS -  LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 08, 45 

PAGINAS CADA CADERNO, 40 
ALUNOS 

15857 UNID 14.400 R$2.016,00 

5 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
DIDÁTICAS - MATEMÁTICA, QUANT. 

08, 12 PAGINAS CADA CADERNO, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 3.840 R$537,60 

6 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

GERAIS, QUANT. 01, 59 PAGINAS, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 2.360 R$330,40 

7 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 326.950 R$13.078,00 

 

 

Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LOTE IV - 4º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE LÍNGUA 

PORTUGUESA, QUANT. 08, 75 
PAGINAS CADA CADERNO, 420 

ALUNOS 

15857 UNID 252.000 R$35.280,00 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 01, 
28 PAGINAS, 500 ALUNOS 

15857 UNID 12.180 R$1.705,20 

3 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

MATEMATICA, QUANT. 08, 79 
PAGINAS CADA CADERNO, 420 

ALUNOS 

15857 UNID 265.440 R$37.161,60 

4 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS -  LÍNGUA PORTUGUESA, 

QUANT. 08, 33 PAGINAS CADA 
CADERNO, 40 ALUNOS 

15857 UNID 10.560 R$1.478,40 

5 

CADERNO DE ORIENTAÇÕES 

DIDÁTICAS - MATEMÁTICA, QUANT. 
08, 37 PAGINAS CADA CADERNO, 40 

ALUNOS 

15857 UNID 11.840 R$1.657,60 

6 
CADERNO DE ORIENTAÇÕES GERAIS, 
QUANT. 01, 79 PAGINAS, 40 ALUNOS 

15857 UNID 3.160 R$442,40 

7 

CADERNO DE RESPOSTAS -  LÍNGUA 
PORTUGUESA, QUANT. 08, 21 

PAGINAS CADA CADERNO, 35 

ALUNOS 

15857 UNID 5.880 R$823,20 

8 

CADERNO DE RESPOSTAS -  

MATEMÁTIC4, QUANT. 08, 21 

PAGINAS CADA CADERNO, 35 
ALUNOS 

15857 UNID 6.720 R$940,80 
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9 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 567.780 R$22.711,20 

 
 

     Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

LOTE V - 5º ANO 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 

CATSER 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
QUANT 

VALOR 
ESTIMADO 

POR 
UNIDADE 

1 

CADERNO DE ATIVIDADE DE 

LÍNGUA PORTUGUESA E 
MATEMÁTICA, QUANT. 08, 21 

PAGINAS CADA CADERNO, 493 

ALUNOS 

15857 UNID 82.824 R$11.595,36 

2 
CADERNO DE FLUÊNCIA, QUANT. 

01, 55 PAGINAS, 493 ALUNOS 
15857 UNID 27.115 R$3.796,10 

3 
CADERNO DE ORIENTAÇÕES 
GERAIS, QUANT. 01, 63 PAGINAS, 

40 ALUNOS 

15857 UNID 2.520 R$352,80 

4 ENCADERNAÇÃO 12866 UNID 112.459 R$4.498,36 

 

14.2. O prazo de vigência da contratação é de até 31 de Dezembro de 2020 contados a 

partir da publicação do mesmo nos meios oficiais, podendo o mesmo ser prorrogável na forma 

do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

15. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

15.1. A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, vem colocando em prática os 

serviços compartilhadas entre a Prefeitura e do Fundos Municipais de Saúde e da MONTRAN, 

com o objetivo de diminuir o fluxo e agilizar os processos. 
 
15.2. A adoção dessa prática tem como um de seus objetivos o princípio da Economicidade, 

que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez 

que o fornecimento será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o 

que caracteriza a lei de demanda. 
 
15.3. Proporcionará também economia processual, na medida em que torna prioritária a 

racionalização de processos e de redução dos custos operacionais, ou seja, ao fazermos um só 

processo dispenderemos o tempo gasto em um processo licitatório uma única vez e teremos o 

fornecimento disponível sempre que necessário. 
 

15.4. Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de Preço – SRP, considerando a hipótese 

prevista no inciso I do artigo 3º do Decreto 7.892/2013, bem como algumas vantagens 

decorrentes deste procedimento licitatório, como: efetivar a contratação, somente quando houver 

necessidade, ficando a manutenção do estoque a cargo do fornecedor, que deve estar 

preparado para realizar as entregas; evita o fracionamento da despesa, pois os órgãos 
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participantes realizam um planejamento para o período de vigência determinado; proporciona a 

redução de número de licitações; os serviços ficarão mais ágeis, pois a licitação já está 

realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas e os preços e respectivos 

fornecedores já  estarão  definidos;  economia de  escala que  é  obtida em razão do  grande 

quantitativo licitado; maior transparência dos procedimentos adotados, pois são monitorados por 

todos os agentes envolvidos.  

15.5. O Fornecimento dos serviços elencados são demandas pelas secretarias desta 

municipalidade, esses veículos tem por objetivo ajudar na manutenção da infraestrutura de 

alguns setores da prefeitura e no tratamento de saúde dos serviços que nossa cidade não dispõe, 

são de suma importância para às atividades de nossa Instituição. 

16. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

16.1. O item constante do presente termo de referência está classificado como serviço 

conformidade com o art. 1º caput e parágrafo único da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 
 
16.2. O objeto é passível de SRP, adotado preferencialmente devido às características do 

objeto, que exige contratações frequentes (inciso I do art. 3º do Decreto nº 7.892/13), 

motivada pelas demandas serem fracionadas ao longo do exercício financeiro (Acórdão 

2401/2006, Plenário), que não justificam a emissão de empenho em sua totalidade financeira. 
 
16.3. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso I e § 2º do 

artigo 9º do Decreto nº 5.450/05. 
 
16.4. A prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, pretende contratar, com base na 

Lei nº 10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais e 

regulamentares, pessoa jurídica para fornecimento do material pretendido. 

17. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

17.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do(a) recebimento 

da ordem de fornecimento, em remessa parcelada, no seguinte endereço abaixo 

descriminado.  

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. São obrigações da Contratante: 

18.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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18.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

18.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

18.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

18.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 

e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

19.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

19.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma 

versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

19.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

19.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

19.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

19.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

19.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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20. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

21. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

22. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

22.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

22.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 75.109,68 (Setenta e Cinco mil e 

Cento e Nove reais e Sessenta e Oito centavos) será confiado a uma comissão de, no 

mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

22.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no 

artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666, de 1993. 

23.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
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de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

23.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

23.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

23.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

23.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

23.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

23.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

23.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

23.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de 

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   

23.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  
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23.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

23.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 

da contratante. 

23.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

23.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar.  

23.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

24.  DO REAJUSTE  

24.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

24.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um 

ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 
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24.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

24.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 

de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

24.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

24.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

24.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

24.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

25.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

25.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

25.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

25.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

25.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

25.1.5. Cometer fraude fiscal; 

25.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

25.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

25.2.2. Multa moratória de 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) 

dias; 

25.2.3. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
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25.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

25.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

25.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

25.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 

subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como 

infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência. 

25.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

25.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

25.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

25.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

25.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

25.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

25.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

25.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

25.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 
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25.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

25.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

25.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR.  

25.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

25.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público.  

25.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

26.  ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

26.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente 

após o encerramento do envio de lances. 

27.  DO EQUILIBRIO ECONOMICO. 

16.1. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a ser reconhecido por meio de termo 
aditivo, pode ocorrer a qualquer tempo desde que demonstrado o desequilíbrio conforme o 
disposto no inciso XXI art. 37 da Constituição Federal e § 5° inciso II, alínea “d” do art. 65, da Lei 
de licitações vigente. 
 

28.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

28.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, ou seja, não há 
necessidade de que o órgão tenha prévia dotação orçamentária. 
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29.  DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

29.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 
n.º 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações 
posteriores.  
29.2. A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório, 
pela Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notificação 
entregue diretamente ou por via postal, ou mediante publicação nos meios oficiais, com prova de 
recebimento.  
29.3. Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigável, como os determinados por ato 
unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório e a ampla 
defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o desejar, 
apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento ou notificação 
através de publicação dos meios oficiais e, na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso 
hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação comprovada da decisão 
rescisória.  
29.4. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que titulo for, se o 
contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele 
estabelecidas. 
 

30. DA RESCISÃO DO CONTRATUAL. 

 
30.1. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser 
rescindido em conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
30.2. Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I, da Lei no 
8.666/93, à CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no artigo 80, incisos I a IV, 
§§ 1° ao 4°, da supracitada lei. 
30.3. Por ato unilateral desta Administração, nos casos previsto na Lei de Licitações. 

Monteiro – PB, 13 de Abril de 2020. 

 

ZILSON ROMÃO DE VASCONCELOS 

Secretário Municipal de Administração 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 
A Prefeitura Municipal de Monteiro, com sede na Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 
na cidade de Monteiro - PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.073.628/0001-91, neste ato 
representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... 
de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº 
..................., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., 
processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 

COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO 1º ANO AO 5º ANO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO 

PRESENTE EDITAL, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, 

anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim 

como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificaç
ão 

Marca  
(se exigida no 

edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia ou 
validade 

        

 

3. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será A Prefeitura Municipal de Monteiro 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 

ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 

7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 

adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à 

realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, 

que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração 

pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do 

Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, a 200% (máximo 

dobro) por cento do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 

que eventualmente aderirem. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) publicação nos 

meios oficiais da presente ata, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
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nesta Ata, conforme disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem como a regra do 

art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 
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6.9.1. Por razão de interesse público; ou 

6.9.2. A pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto 

nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 

contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante 

a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes. 

 
Monteiro – PB, _____ de Janeiro de 2020 

 
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA 

Prefeita Constitucional 
 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 



 
Estado da Paraíba 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

Rua: Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, CEP: 58.500-000 – CNPJ: 09.073.628/0001-91 
E-mail: administracao@monteiro.pb.gov.br – Telefone: (083) 3351-1510 

 
 

ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO  

 
TERMO DE CONTRATO Nº ______/2020/CPL 

 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MONTEIRO - PB E A EMPRESA 

.............................................................   

 

A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, com sede na Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, Centro, Monteiro - PB, inscrito no CNPJ sob o nº 04.073.628/0001-91, neste ato 
representado pela Prefeita, ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA, Casada, Prefeita, 
residente e domiciliada à Rua   , portador do CPF nº.    e da Cédula e 
Identidade Civil Nº.   - SSP/__ doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 
Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 0.10.22/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO 1º ANO AO 5º ANO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO 
PRESENTE EDITAL, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 
Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto:  
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇ

ÃO CATMAT 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDA

DE 

VALOR 
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1      

2      

...      

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 

com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, 

prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.2. Deve-se observar que a vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, 

desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 

dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 

39, de 13/12/2011. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na 

classificação abaixo: 

Órgão:  
Unidade Orçamentária:  
Programa de Trabalho:  
Programa de Trabalho:  
Programa de Trabalho:  
Natureza da Despesa:  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado, conforme disposto no artigo 40, XIV, “a”, 

da Lei 8.666, de 1993. 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 
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até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  
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5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. O adjudicatário, no prazo de 03 (três dias) após a assinatura do Termo de Contrato ou 

aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5 (cinco por 

cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 

Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais. 
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7.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

7.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda;   

7.2.2. Seguro-garantia;  

7.2.3. Fiança bancária.  

7.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, no Banco do Brasil 

com correção monetária, em favor do contratante. 

7.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

7.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

7.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

7.1. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato 

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (artigo 56, §4º da Lei nº 8666/93). 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  
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12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 

80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 

dos contratos. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Monteiro – PB, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 

§2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Monteiro – PB, ____ de _____________ de 2020. 

__________________________________________ 
ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA 

CONTRATANTE 

__________________________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1-  

Nome Completo: 

CPF: 

2- 

Nome Completo: 

CPF: 
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ANEXO III 
MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO  

 

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
(em papel timbrado da empresa) 

(deverá conter: Razão Social, CNPJ. Endereço, Telefone/Fax) 
 
Da Prefeitura Municipal de Monteiro – PB 
Referente: 
Pregão Eletrônico nº. 0.10.22/2020 

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM 

A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO 1º 

ANO AO 5º ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. 
Data de Julgamento: 27 de Abril de 2020 às 08h00min. 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I 

      

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$.............................................  

 
Valor R$ (_____________)_________________________________________________________ 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Forma de Pagamento: Conforme Edital 
 
DECLARAÇÕES: 
 
 Declaro expressamente que será cumprido o serviço de acordo com as especificações, a 
partir da assinatura do contrato. 
 
 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços 
e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta 
licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. 
 

Local: _______________________ Data:___/___/____ 
 

___________________________________________ 

(Assinatura do Proponente c/ carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO  

 

Da  
Da Prefeitura Municipal de Monteiro – PB 
Referente: 
Pregão Eletrônico nº. 0.10.22/2020 

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM 

A FINALIDADE DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DO 1º 

ANO AO 5º ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO 

TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. 
 

DECLARAÇÕES 
 
 

1. _________(Nome da Empresa)_______, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________, estabelecida à _____________, por seu representante abaixo identificado, 

2. DECLARA, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo 

de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus 

Anexos. 

3. DECLARA não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 

1998); 

4. DECLARA, sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente 

licitação. 

5. DECLARA que, seus dirigentes, integrantes e administradores não se 

encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na Prefeitura Municipal ou na Câmara 

Municipal de Monteiro – PB. 

 
Local/Data 

_____________________________________ 
(Nome/RG/Assinatura) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO - PREGÃO ELETRÔNICO  

 
PROCESSO: ____/2020 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 0.10.22/2020 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PB. 
A /C DO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO 
 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Bairro:  

Cidade/UF:  

Representante Legal:  

RG:  

CPF:  

 
DECLARA, que: 
 
1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes 
políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pelo Pregão Eletrônico 
Nº _______________ – que tem por objeto 
______________________________________________; 
 
2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o 
segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela referida licitação. 

 
Cidade__________, _____ de ____________ de 2020. 

 
_________________________________ 

NOME DA EMPRESA 
Nome do Representante 

Titular - Administrador 
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   2       Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

 
 
 

 
 
 
 

1º Ano – Língua Portuguesa – Caderno 4 
© 2019 Copyright by Joan Edesson de Oliveira, Jocelaine Regina Duarte Rossi 
Impresso no Brasil 
 
 
Concepção e Organização: 
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GENTE TEM SOBRENOME 
                                                                                            TOQUINHO 

 
 

 

TODAS AS COISAS TÊM NOME, 

CASA, JANELA E JARDIM. 

COISAS NÃO TÊM SOBRENOME, 

MAS A GENTE SIM. 

TODAS AS FLORES TÊM NOME: 

ROSA, CAMÉLIA E JASMIM. 

FLORES NÃO TÊM SOBRENOME, 

MAS A GENTE SIM. 
ANTONIO PECCI FILHO / ELIFAS VICENTE ANDREATO 

LETRA DE GENTE TEM SOBRENOME © UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB SPAIN S.A, TONGA ED. MUSICAL LTDA. 

ATIVIDADE    1     ___/___/____ 

 

1. LEIA UM TRECHO DE UMA MÚSICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PESQUISE NO TEXTO O NOME DAS GRAVURAS ABAIXO E ESCREVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TODAS AS PESSOAS TÊM NOME. E VOCÊ, QUAL É O SEU NOME? FAÇA O SEU RETRATO E 
DEPOIS ESCREVA SEU NOME.  
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4. CIRCULE NO ALFABETO ABAIXO AS LETRAS QUE FORMAM SEU NOME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 

5. ESCREVA O NOME DO INTÉRPRETE DA MÚSICA QUE LEMOS HOJE. DEPOIS, RESPONDA 
ÀS PERGUNTAS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• QUAL É A PRIMEIRA LETRA? _________________________ 
 
 

• QUAL É A ÚLTIMA LETRA? ____________________________ 
 

 

• QUANTAS LETRAS TEM ESTE NOME? ____________________________ 
 

N 

A B C D E F 
G H I J K L M 

O P Q R S 
T U V W X 

Y Z 
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6. VOCÊ SABE O QUE É UM CRACHÁ? A PROFESSORA VAI EXPLICAR PARA VOCÊ. DEPOIS, 

CRIE SEU CRACHÁ, ESCREVENDO SEU NOME E DANDO UM BELO COLORIDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  DESCUBRA EM SUA SALA UM COLEGA CUJO NOME INICIE COM A MESMA LETRA DO SEU 
E ESCREVA NO QUADRO ABAIXO. 
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A CANOA VIROU 
 

A CANOA VIROU 
DEIXARAM VIRAR 
FOI POR CAUSA DE _________________________ 
QUE NÃO SOUBE REMAR. 
 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO 
E SOUBESSE NADAR 
TIRAVA ____________________ DO FUNDO DO MAR. 
 

 
DOMÍNIO PÚBLICO. 

 
 

ATIVIDADE 2     _____/_____/_____ 

 

1. COMPLETE O TERCEIRO E O SÉTIMO VERSOS DA MÚSICA COM O SEU NOME E 

CANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCREVA NO PEIXINHO O NOME DA PESSOA QUE APARECE NA LETRA DA 

MÚSICA. 

 
 

 

 

 

 

 

3. VAMOS FAZER UM MAR DE LETRINHAS! ESCREVA NA ÁGUA, VÁRIAS VEZES, A LETRA 
INICIAL DO SEU NOME. 
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4. PINTE AS LETRAS QUE FORMAM O SEU NOME. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESCREVA AS LETRAS QUE VOCÊ PINTOU, FORMANDO SEU NOME.  

 

 

 
 
 
6. PARA CADA LETRA DO SEU NOME, PINTE UM PEIXINHO.   
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7. PESQUISE E ESCREVA 2 PALAVRAS INICIADAS COM MESMA LETRA DO 

SEU NOME. 

 

 

 

 

8. ATENÇÃO! A PROFESSORA VAI FALAR OS NOMES DOS ALUNOS DA SALA. QUANDO ELA 

DISSER O SEU NOME, ESCREVA NA TARJETA. 

 

 

 

9. PINTE AS FIGURAS CUJOS NOMES RIMAM COM O QUE O PEIXINHO 

SABE FAZER. 
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JOGO DE BOLA 
A BELA BOLA ROLA 
A BELA BOLA DO RAUL 
BOLA AMARELA, 
A DA ARABELA. 
A DO RAUL, AZUL 
 
ROLA A AMARELA 
E PULA A AZUL. 
 
A BOLE É MOLE 
É MOLE E ROLA 
 
A BOLA É BELA 
É BELA E PULA 
 

É BELA, ROLA E PULA 
É MOLE, AMARELA, AZUL 
 
A DE RAUL É DE ARABELA 
E A DE ARABELA É DE RAUL 

 

CECÍLIA MEIRELES. OU ISTO OU AQUILO. RIO DE JANEIRO: NOVA FRONTEIRA, 2002. 

 

ATIVIDADE 3    _____/_____/_____ 
 

1. LEIA O POEMA DE CECÍLIA MEIRELES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.VOLTE AO POEMA, CIRCULE O NOME DAS DUAS CRIANÇAS E COPIE-OS 

ABAIXO. 

 

 
 

      3.  PINTE AS BOLAS DE ACORDO COM AS CORES EM QUE ELAS APARECEM NO POEMA. 

 

 

 

 

 

  



 CADERNO 1 – 1º ANO 
 

   10       Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

 

 

4. MARQUE UM GOL DE PLACA, CIRCULANDO AS LETRAS DO SEU NOME E DEPOIS 

ESCREVENDO-O NO RETÂNGULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSERVE OS NOMES DAS CRIANÇAS DO POEMA E PINTE A LETRA INICIAL. 

 

 

 

 

 

6. ESCREVA SEU NOME E REPRESENTE A PRIMEIRA LETRA NO CENTRO DO CARTAZ. 
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7. PESQUISE E COLE AS LETRAS QUE FORMAM O SEU NOME NO ESPAÇO ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  HORA DO DITADO! A PROFESSORA IRÁ DITAR PALAVRAS PARA VOCÊ ESCREVER DO SEU 

JEITO.  DEPOIS QUE ESCREVER, PINTE SOMENTE AS QUE INICIAM COM A MESMA LETRA DO 

SEU NOME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. COM AUXÍLIO DA FICHA, ESCREVA SEU NOME COMPLETO. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANA BELA COMILONA 
ANA BELA COMILONA 
COME TUDO O QUE VÊ. 
BASTA LIGAR A TV 
NHAC, NHAC, NHAC. 
ERA UMA VEZ 
A BOLACHA, 
A PIPOCA 
OU QUALQUER MAÇAROCA. 
 
ANA BELA COMILONA 
SÓ NÃO ERA SABICHONA. 
(...) 

 

JOSÉ DE NICOLA. ANA BELA COMILONA. IN: JOSÉ DE NICOLA. ENTRE ECOS E OUTROS TRECOS. SÃO PAULO: MODERNA, 
2002. 

 
 

ATIVIDADE 4                   ______/_______/_______ 
 

1. LEIA O TEXTO E ILUSTRE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CIRCULE A LETRA A NAS PALAVRAS QUE FORMAM O TÍTULO DO 

TEXTO.  

ANA BELA COMILONA 
 

3. OBSERVE O ALFABETO ABAIXO, ENCONTRE A LETRA A E CIRCULE. 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  
T  U  V  W  X  Y  Z   

 

4. IDENTIFIQUE A LETRA A E PINTE. 
 

       
 
5. NO RÓTULO, CIRCULE APENAS A LETRA A:     
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6. CIRCULE NO QUADRO ABAIXO APENAS A LETRA A. 
 
 
 
 
 

7. CIRCULE NO ALFABETO ABAIXO A LETRA QUE COMEÇA O TÍTULO DO TEXTO.   
 

A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z  
 
8. PINTE A IMAGEM QUE INICIAM COM A LETRA A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DITASSOM:  
A PROFESSORA FALA A LETRA E VOCÊ CIRCULA A FIGURA CUJO NOME COMEÇA COM A 
LETRA DITADA. 
 
 
 
 
 
 
10. A LETRA DITADA PELA PROFESSORA FOI A LETRA                            .  
 

 
11. CIRCULE A LETRA A NAS PALAVRAS ABAIXO.  
 

ANA          LUA        GATO           JOGA       UVA        EMA        
 
OCA          PIPA         BOLA          ASA          CASA      SALA       
 
  

B  A   C   A   L   G    A 
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12. PINTE SOMENTE AS TARJETAS COM AS PALAVRAS INICIADAS COM A LETRA A. 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

13. OBSERVE AS FIGURAS E, OLHANDO A TARJETA DA QUESTÃO 
ANTERIOR, ESCREVA OS NOMES. 

           
 
 
 
         
 
 
 
 

 
14. PROCURE NO CAÇA-PALAVRAS OS NOMES ABAIXO E PINTE. 
 
  

B A V I Ã O D 
A R A R A C V 
X A P I T O M 
A R A N H A Q 

BONECA AVIÃO BOLA ANEL 

  

ARANHA 

AVIÃO 

ARARA 

   APITO 
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ANA BELA COMILONA 
 
(...)  

NA MESA,  
ENTENDIA DE TUDO. 
NA ESCOLA, 
NADA DE ABC.  
SUA MÃE PENSOU, 
PENSOU, PENSOU,  
ATÉ QUE – OPA! –  
A SOLUÇÃO ESTAVA  
NA SOPA. 
LOGO APRENDEU O  
ABC, 
COMENDO O PRATO REPLETO 
COM AS LETRAS DO ALFABETO. 

 
JOSÉ DE NICOLA. ANA BELA COMILONA. IN: JOSÉ DE NICOLA. ENTRE ECOS E OUTROS TRECOS. SÃO PAULO: MODERNA, 

2002. 

 
 
 

              ATIVIDADE    5     ___/___/______ 
 

1. LEIA A POESIA.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. NA SOPA QUE A MÃE DA MENINA FEZ, TINHA... (REGISTRE).  

 

 

 

 
3. VEJA A SOPA DE LETRAS QUE A MÃE DA ANA BELA FEZ. PROCURE A LETRA A E CIRCULE.  
 
  

A C 
E A 

U I A 
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4. CIRCULE NO ALFABETO AS LETRAS QUE ESTÃO EM NEGRITO.  
 

A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z  
 
 
 
5. COPIE AS VOGAIS CIRCULADAS NA QUESTÃO ANTERIOR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CIRCULE NA SOPA DE LETRINHAS APENAS AS VOGAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
7. PINTE NAS PALAVRAS A LETRA A. 
 

  

 

 

 

  

 

 
 

8. RESPONDA ESCREVENDO DO SEU JEITO: 

EM QUAL PALAVRA DA QUESTÃO ANTERIOR A LETRA A APARECE MAIS VEZES?  

 

 

  

AS LETRAS EM  

NEGRITO SÃO  

AS VOGAIS! 

SUCO 

MENINA PANELA 

MESA 
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9. PINTE COM AS MESMAS CORES AS FIGURAS CUJOS NOMES RIMAM.  

 

 

 
 

     PANELA                LEÃO                 FIVELA             FOGÃO  

 
10. COMPLETE AS VOGAIS COM A LETRA QUE ESTÁ FALTANDO. 

 

 
 

11.  DITASOM! A PROFESSORA ESCREVE NO QUADRO A PALAVRA. VOCÊ LOCALIZA E COPIA 
A LETRA INICIAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. PINTE DE AMARELO, AS FIGURAS CUJOS NOMES COMEÇAM COM A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 13. COPIE O TÍTULO DO TEXTO ANA BELA COMILONA NO SEU 
CADERNO. 
NÃO SE ESQUEÇA DE:  

- CAPRICHAR NA LETRA; 
- COPIAR CORRETAMENTE TODAS AS PALAVRAS. 

  

E I O U 

AVIÃO  ELEFANTE  ILHA  

OVO  UVA  
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A 

ELA ESTÁ NO ASTRONAUTA 
E NAS ASAS DO AVIÃO. 
NA ANDORINHA E NO ANJINHO, 
NA ARARA E NO AZULÃO 
 
É DE ÁGUA, ÁGUIA E ALHO, 
É DE ABELHA, A QUE FAZ MEL 
DA AMORA E DO ABACATE, 
DA ANINHA E DO SEU ANEL. 

 
ÁLBUM 

ALUNO NOTA 10, ABC. DE TURMA DA MÔNICA. MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA, 2004. 
 
 

 

 

 ATIVIDADE 6   ___/___/______ 

 

1. LEIA O POEMA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  

 
 

 
2. COPIE A LETRA QUE É O TÍTULO DO POEMA. 
 
 

  

  
3. COM A AJUDA DA SUA PROFESSORA, MARQUE NO TEXTO OS NOMES DAS GRAVURAS 

ABAIXO. DEPOIS, COPIE OS NOMES ABAIXO.  
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4. FIQUE ESPERTO E COMPLETE O ALFABETO.  
 

  B C D  F G H  J 

K L M N  P Q R S T 

 V W X Y Z  
 
 
 
 
5. PINTE AS FIGURAS CUJOS NOMES RIMAM COM AVIÃO E ESCREVA, DO SEU JEITO, OS 
NOMES DE CADA UMA.  
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
         _________________________        _________________________        _________________________         

 
 

6. LIGUE AS FIGURAS ÀS LETRAS INICIAIS DOS SEUS NOMES. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       A    E    I     O     U 
 
7. ESCREVA AS VOGAIS COM A LETRA CAPRICHADA.  
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AGORA, PARA CADA VOGAL, ESCREVA UMA PALAVRA DO JEITO QUE VOCÊ CONSEGUIR.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. OBSERVE O DESENHO E PINTE SEU NOME. 

 
 
 
 
 
 
 

9. ESCREVA A LETRA INICIAL E PINTE A LETRA FINAL DOS NOMES DAS 
FIGURAS ABAIXO.  
 

 
 
 
 
 
 

    

ESTRELA ÁRVORE AVIÃO ESPADA ABELHA 

               

 
 
 
 
 
 
 

    

ESPELHO ANEL ESCADA APITO ABACAXI 

               
 
 

A E I 

O U 

BONECA 
 
 

 

COELHO 
 
 
 

AVIÃO 
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LETRA MÁGICA 
                                                                                                       JOSÉ PAULO PAES 

QUE PODE FAZER VOCÊ 
PARA O ELEFANTE 
TÃO DESELEGANTE 
FICAR ELEGANTE? 
ORA, TROQUE O F POR G! 
 
MAS SE TROCAR, NO RATO, 
O R POR G, 
TRANSFORMA-O VOCÊ 
(VEJA QUE PERIGO!) 
NO SEU PIOR INIMIGO: 
O GATO. 

 
JOSÉ PAULO PAES. IN: POEMAS PARA BRINCAR. SÃO PAULO: ÁTICA, 1990. 

 
 

 

 ATIVIDADE 7  ___/___/______ 

 

1. LEIA O POEMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. COPIE DO TEXTO O NOME DOS ANIMAIS ABAIXO. 
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3.  CIRCULE A PRIMEIRA LETRA DO NOME DO ANIMAL ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
4. CIRCULE NO ALFABETO ABAIXO A LETRA INICIAL DA PALAVRA ELEFANTE.  

 
5. PINTE AS PALAVRAS COMEÇADAS PELA LETRA E.  

 

 
 
 
 
6. FIQUE ESPERTO E COMPLETE O ALFABETO.  
 

  B C D  F G H  J 

K L M N  P Q R S T 

 V W X Y Z  
 
 

7. PINTE AS FIGURAS CUJOS NOMES SÃO INICIADOS COM A LETRA E 
DE ELEFANTE. DEPOIS, ESCREVA OS NOMES DESSAS FIGURAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z  

E L E F A N T E 

 EVA ESCADA EMA ELEVADOR ELA 

 ELAINE ESCOVA ENERGIA ELIAS ESCUTE 
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8. OBSERVE AS PALAVRAS E COMPLETE-AS COM AS VOGAIS A OU E. 
 

LEVE L  V  
     

FILA F I L  
     

POTE P O T  
 
9. ESCREVA A LETRA INICIAL E PINTE SOMENTE OS QUADRINHOS DAS FIGURAS ONDE 
APARECE A LETRA E. 
 

 
 
 
 
 
 

    

ESTRELA ÁRVORE AVIÃO ESPADA ABELHA 

               
 

 
 
 
 
 
 

    

ESPELHO ANEL ESCADA APITO ABACAXI 

               
 
10.  CIRCULE A LETRA E NAS PALAVRAS ABAIXO. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ABACATE ÁRVORE CENOURA 
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      O QUE É, O QUE É? 

TEM ESCAMAS E NÃO É PEIXE. 

TEM COROA E NÃO É REI? 
DOMÍNIO PÚBLICO. 

 

ATIVIDADE 8  ___/___/______ 

 

1. LEIA O TEXTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. PINTE A RESPOSTA DA ADIVINHA. 
 
 
  

 

 
 
 
 
3. ESCREVA DO SEU JEITO A RESPOSTA DA ADIVINHA:   

 
4. COPIE: 

A) A ÚLTIMA PALAVRA DO TEXTO:  
 

_____________________________________________________________ 

B) A PALAVRA COMEÇADA PELA LETRA E NO TEXTO: 

 

_____________________________________________________________  

5. PINTE APENAS AS ESCAMAS DO PEIXINHO ABAIXO. 
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6.  PINTE A LETRA “E” NAS PALAVRAS ABAIXO. DEPOIS, CONTE QUANTAS LETRAS VOCÊ 
PINTOU E ESCREVA O NUMERAL CORRESPONDENTE NO QUADRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ABACAXI DE LETRAS! QUE LETRA ESTÁ FALTANDO? UMA DICA: SÃO VOGAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___ L___FANTE ___ SCOVA ___ STR___LA 

___ SPANTALHO ___ SQUILO ___ SPADA 
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9. DITASSOM: A PROFESSORA VAI DITAR PALAVRAS INICIADAS COM A 
LETRA E E VOCÊ ESCREVE NOS ESPAÇOS ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. QUE LEGAL! OS NOMES DESSES ANIMAIS INICIAM COM A LETRA E. ESCREVA O NOME 
DELES DO SEU JEITO. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________                        ____________________ 
  
 

11. ADIVINHA QUE LETRA É? DESCUBRA E ESCREVA NO CÍRCULO. 
 
ESTÁ NO MEIO DO CÉU 
TAMBÉM NO MEIO DO MEL 
NO INICIO DA ESTRELA 
E NO FINAL DO PÉ. 
 
 

12. PINTE NO TEXTO O NOME DAS GRAVURAS ABAIXO E DEPOIS ESCREVA EMBAIXO DE 
CADA UMA. 

 
 
 
 
 
 

 
______________         ______________   ______________ 
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E 
POR TRÊS VEZES APARECE, 

NO QUERIDO ZÉ LELÉ, 

VEM NO MEIO DO CABELO 

E NO FIM DO CAFUNÉ. 

 

ESTÁ NA ESTRELA LÁ NO CÉU, 

E NA ESTRELA QUE É DO MAR. 

NA ESCOVA E NO ESPELHO 

PRA SEREIA SE PENTEAR. 

 

 

 
 

 

 ATIVIDADE 9  ___/___/______ 

 

1. LEIA O POEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ÁLBUM 

ALUNO NOTA 10, ABC. DE TURMA DA MÔNICA. MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA, 2004. 

 

 
2. COPIE DO TEXTO O NOME DE UMA PESSOA. 
 
___________________________________________ 
 
3. ESCREVA A LETRA QUE É O TÍTULO DO TEXTO. 

 
_____________________________ 

 
4. QUAIS PALAVRAS DO TEXTO INICIAM COM A LETRA E? SUBLINHE NO TEXTO E DEPOIS 
ESCREVA ABAIXO DAS GRAVURAS. 
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5. COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA QUE FALTA. 
 

CAB___ LO   S___R___IA   ___P___LHO 
 
 
 
 
 
 
 
6. VOCÊ É O DETETIVE! PROCURE A LETRA “E” E CIRCULE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. DITADO COLORIDO: A PROFESSORA DITA A LETRA E A COR. AO ENCONTRAR, VOCÊ PINTA. 
 

A E I O U 
 

8. DESCUBRA A PRIMEIRA LETRA DO NOME DAS GRAVURAS ABAIXO E ESCREVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A  V E I B O E 
 

I V L E U A O 
 

U A E M I O E 
 

     O      E      U      A      E       J      N 



 CADERNO 1 – 1º ANO 
 

   29       Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

     
9. OBSERVE AS PALAVRAS ABAIXO E COPIE SOMENTE AS QUE TEM A 
LETRA E. 
 

 
 BONECA 
  
 CAVALO 
 
 EMA 
 
 PETECA 
 
 PIPOCA  
 
 

10. COPIE A PRIMEIRA ESTROFE DO POEMA E PINTE 3 PALAVRAS QUE TENHAM A LETRA 
“E”. 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

11. ESCREVA DO SEU JEITO, O NOME DAS GRAVURAS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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 ATIVIDADE 10  ___/___/______ 
 

1. LEIA A LISTA DE PALAVRAS. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2. QUAL LETRA INICIA TODAS AS PALAVRAS DA LISTA? 

 

__________________________________ 
 

3. COPIE DO TEXTO: 

• A PALAVRA QUE TEM DUAS LETRAS I: __________________________ 
 

• A PALAVRA QUE É O NOME DE UMA PESSOA: ___________________ 
 

4. COM O AUXILIO DA LISTA, COPIE  O NOME DO LOCAL ONDE AS PESSOAS COSTUMAM 

REZAR. 

 

 
 

 

 

5. DESCUBRA NO ALFABETO A LETRA INICIAL DAS PALAVRAS DA LISTA E CIRCULE. 
 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
  

ILHA 

IGUANA 

ÍNDIO 

IVONE 

IGREJA 

IOGURTE 
 

Produzido para fins didáticos 
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6. ESCREVA A VOGAL FINAL DO NOME DE CADA UMA DAS FIGURAS ABAIXO E CIRCULE A 

FIGURA QUE TERMINA COM A VOGAL I.  

 

 

 

7. CIRCULE A ÚLTIMA LETRA DA PALAVRA ABAIXO.  
 

ABACAXI 
 

8. PINTE A LETRA I NAS PALAVRAS DO QUADRO. 
 

IARA CAI BUZINA MILHO 
CAIO LUZIA LUCIANA ILHA 
ÍNDIO  CASINHA BEIJO FILA 

 

9.  DITASSOM! 

A PROFESSORA FALA A PALAVRA, VOCÊ DESCOBRE A LETRA QUE INICIA E MARCA COM UM 

x. ATENÇÃO! AS PALAVRAS INICIAM COM AS VOGAIS. 
 

A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z  
 

10. COM QUAL LETRA INICIAM OS NOMES DAS GRAVURAS ABAIXO? LIGUE AS GRAVURAS À 

LETRA CORRESPONDENTE. 

 

 

 

                   

  

A 
E 

I O 

U 
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11. ESCOLHA 03 PALAVRAS DA LISTA E COPIE. 

    

 

12. PROCURE NO QUADRO OS NOMES DAS GRAVURAS E ESCREVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        13. OBSERVE A GRAVURA E PINTE O SEU NOME. 

 

 

  

IGREJA 

ILHA 

ÍNDIO 

IGREJA INDIO IOGURTE IGUANA 

ILHA  IOIÔ 
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I 
ELA ESTÁ NO CEBOLINHA, 

E NO FIM DA MAGALI. 

DA CEBOLA ELA SUMIU, 

PRA FICAR COM O TITI. 

 

APARECE DUAS VEZES, 

ENTRE AS LETRAS DA FAMÍLIA. 

VEM NO IRMÃO E NA IRMÃ, 

NA IGREJA E NA ILHA. 
 

 
ÁLBUM 

ALUNO NOTA 10, ABC. DE TURMA DA MÔNICA. MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA, 2004. 

 ATIVIDADE 11  ___/___/______ 

 

1. LEIA O TEXTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. PINTE NO TEXTO OS NOMES DE PESSOA. 

 

3. O TEXTO DIZ QUE A LETRA I APARECE DUAS VEZES NA FAMÍLIA. OBSERVE A PALAVRA 

ABAIXO E CIRCULE A LETRA I. 

 

    FAMÍLIA 
 

 
4. EM QUE OUTRA PALAVRA DO TEXTO QUE A LETRA I APARECE DUAS VEZES? COPIE.  

UMA DICA: A PALAVRA INICIA COM A LETRA T. 
 

 

____________________________ 
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5. ESCREVA A LETRA FINAL DAS GRAVURAS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBSERVA AS VOGAIS E PINTE A LETRA FINAL DAS GRAVURAS DA QUESTÃO ACIMA. 

 

 

 

 

7. LIGUE AS GRAVURAS PARA A SUA LETRA FINAL.   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
A 

E 

I 

O 

U 
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8. DITADO: ATENÇÃO! A PROFESSORA VAI DITAR CINCO PALAVRAS 

INICIADAS COM A LETRA I E VOCÊ ESCREVE NO ESPAÇO ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ESCOLHA 3 PALAVRAS DO TEXTO COM A LETRA I E COPIE. 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROCURE NO ALFABETO AS LETRAS QUE FORMAM O NOME DA GRAVURA ABAIXO. 

PINTE E DEPOIS ESCREVA O NOME ABAIXO. 
 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
 

 

 

_________________________________________ 

 

11. CIRCULE A LETRA I TODAS AS VEZES QUE ELA APARECER. 
 

A E I O U I B S T Y 

b i c d a o v u e m 
I F B U A J E N O i 
d c i o s a u g e b 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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PIPOCA DOCE 

INGREDIENTES: 
- ½ XÍCARA DE CHÁ DE MILHO PARA PIPOCA   
- 1 XÍCARA DE CHÁ DE AÇÚCAR 
- 2 COLHERES DE SOPA DE ÓLEO 
- 2 COLHERES DE SOPA DE ÁGUA                                                              

 
MODO DE PREPARO: 

COLOQUE O ÓLEO EM UMA PANELA, ADICIONE O MILHO, A ÁGUA E O AÇÚCAR. LEVE AO 
FOGO MEXENDO SEMPRE. QUANDO OS GRÃOS ESTIVEREM ESTOURADOS, DESLIGUE O 
FOGO, TAMPE A PANELA E AGUARDE ALGUNS MINUTOS ATÉ QUE AS ÚLTIMAS PIPOCAS 
ESTOUREM. 

TEXTO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS. 

 

 ATIVIDADE 12  ___/___/______ 

 

1. LEIA A RECEITA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. COPIE O TITULO DO TEXTO. 

 

___________________________________________________ 
 

3. ESCREVA O NOME DO INGREDIENTE DA RECEITA QUE TEM A LETRA I. 

 

__________________________________ 

 

4. PROCURE NO TEXTO O NOME DE TODOS OS INGREDIENTES DA RECEITA E PINTE. 

 

5. COM A AJUDA DA PROFESSORA, LEIA A PALAVRA ABAIXO E FAÇA O DESENHO. 

 

 

      PIPOCA 
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6. CIRCULE A LETRA INICIAL E A LETRA FINAL DAS PALAVRAS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. QUE LETRAS SÃO IGUAIS NAS DUAS PALAVRAS? 

 

 

 

 

 

 

8. OBSERVE A PALAVRA ABAIXO E CIRCULE A LETRA I. 

 

 

 

 

 

 

 

9. SEJA O DETETIVE!  ENCONTRE E PINTE AS PALAVRAS ONDE A LETRA I APARECE. 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPOCA MILHO 

XÍCARA 

 

MILHO CANECA  RIO 
 

RUA  PIPOCA  PÉ 
 

ILHA  COMIDA         LUA 
 

XÍCARA   ÍNDIO    JABUTI 
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10. PESQUISE NO TEXTO OS INGREDIENTES USADOS PARA FAZER A 

PIPOCA E ESCREVA ABAIXO. DEPOIS, CONTE QUANTOS INGREDIENTES 

VOCÊ ESCREVEU E REPRESENTE O NUMERAL NO CÍRCULO. 

 

 

 

 

 

 

 

11. A RECEITA É DE PIPOCA DOCE. ESCREVA O NOME DO INGREDIENTE QUE VAI DEIXAR A 

PIPOCA COM ESSE SABOR. ATENÇÃO!! VOCÊ PODE OLHAR NO TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

12. A PROFESSORA VAI DITAR AS LETRAS DO NOME DA GRAVURA ABAIXO E VOCÊ 

ESCREVERÁ UMA LETRA EM CADA QUADRINHO. 

 

 

 

 

 

 

 

13.  CIRCULE AS FIGURAS QUE INICIAM COM A LETRA A E RISQUE AS QUE INICIAM COM A 
LETRA E. 
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 ATIVIDADE 13  ___/___/______ 

 

1. APRECIE O QUADRO “O OVO”, DE TARSILA DO AMARAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <https://3.bp.blogspot.com/_e3ctapAiED8/TMQqdLACQSI/AAAAAAAAAsY/-gVAcBZX1gc/s1600/Ovo50.jpg>. 
Acesso em: 26.out.2019. 

 

 

 

2. QUAL É O NOME DA OBRA ACIMA? 

 

____________________________________________________ 
 

3. QUAL É A LETRA QUE SE REPETE NO NOME DA OBRA? _______________________ 
 

4. AGORA É SUA VEZ DE SER O ARTISTA! PINTE O QUADRO COM AS CORES DE SUA 

PREFERÊNCIA E VEJA COMO FICA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://3.bp.blogspot.com/_e3ctapAiED8/TMQqdLACQSI/AAAAAAAAAsY/-gVAcBZX1gc/s1600/Ovo50.jpg
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5. PINTE  NO QUADRO SOMENTE AS PALAVRAS QUE TERMINAM COM A LETRA “O”. 
 

PORCO CANECA PIRULITO CAFÉ 

BOLA BOLO PIPOCA PATO 

GALO CAMA COPO BONECA 
 

6. QUAIS DESSAS IMAGENS  TÊM O NOME INICIADO COM A LETRA “O”? PINTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LIGUE AS GRAVURAS PARA A SUA LETRA INICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

E 

I 

O 

U 
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                             8. ESCREVA O NOME DAS IMAGENS ABAIXO DO SEU JEITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. MOMENTO DO DITADO! A PROFESSORA DITARÁ PALAVRAS COM A VOGAL “O” E VOCÊ 

ESCREVERÁ DO SEU JEITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. QUAL DAS PALAVRAS ABAIXO É UM NOME DE PESSOA? DESCUBRA E ESCREVA NA 

FOLHA QUE O MENINO ESTÁ SEGURANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVO 
 

OSSO 
 

OLAVO 
 

OVELHA 

 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

____________________________ 

_____________________________
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LEILÃO DE JARDIM 
                                                                                              CECÍLIA MEIRELES 

QUEM ME COMPRA UM JARDIM COM FLORES? 

BORBOLETAS DE MUITAS CORES, 

LAVADEIRAS E PASSARINHOS, 

OVOS VERDES E AZUIS NOS NINHOS? 

QUEM ME COMPRA ESTE CARACOL? 

QUEM ME COMPRA UM RAIO DE SOL? 

UM LAGARTO ENTRE O MURO E A HERA, 

UMA ESTÁTUA DA PRIMAVERA? 

QUEM ME COMPRA ESTE FORMIGUEIRO? 

E ESTE SAPO, QUE É JARDINEIRO? 

E A CIGARRA E A SUA CANÇÃO? 

E O GRILINHO DENTRO DO CHÃO? 

(ESTE É O MEU LEILÃO.) 

 

CECÍLIA MEIRELES. OU ISTO OU AQUILO. RIO DE JANEIRO: NOVA FRONTEIRA, 2002. 

 

 

 ATIVIDADE 14  ___/___/______ 

 

1. LEIA O POEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 2. QUAL É O TÍTULO DO POEMA? 
 

 

 
 

3. PINTE OS OVOS COM AS CORES INDICADAS O TEXTO. 

 

 

 

 

 

4. QUANTOS BICHOS APARECEM NO POEMA? CONTE E REGISTRE O NUMERAL 

CORRESPONDENTE. 
 

________________________________________ 
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5. PINTE NO ALFABETO AS VOGAIS QUE VOCÊ ESTUDOU ATÉ AGORA. 
 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

6. FAÇA UM X NAS LETRAS QUE FORMAM O NOME DO BICHINHO ABAIXO. 

 

 

 

 
 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 
 

7. COMPLETE AS PALAVRAS COM A VOGAL QUE FALTA. 

 

 

 

 

 
 

       SAP__      CARA C__L                 S__L 
 
8. ENCONTRE NO QUADRO 3 PALAVRAS COM A VOGAL “O” E PINTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PETECA SAPO CANETA 
 

SOPA SOL  BULE 
 

CARACOL  PIPOCA MAR 
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                           9. COPIE DO TEXTO 3 PALAVRAS QUE TENHAM A VOGAL “O”. 

    

____________________   ___________________ 

 

____________________________ 

 

10. OBSERVE AS GRAVURAS E COMPLETE A ESTROFE DO POEMA COM AS PALAVRAS QUE 

FALTAM. 

 

 

 

 

 

 

QUEM ME COMPRA ESTE __________________? 

QUEM ME COMPRA UM RAIO DE ___________? 

UM LAGARTO ENTRE O MURO E A HERA? 

UMA ESTÁTUA DA PRIMAVERA? 

 

11. SEJA DETETIVE! DESCUBRA DOIS ANIMAIS NAS PALAVRAS E ESCREVA 

ABAIXO DA GRAVURA CORRESPONDENTE. DICA: A ÚLTIMA LETRA DO NOME 

DOS DOIS ANIMAIS É A VOGAL “O”. 
 

SAPOTI    SAPATO 
 

 

 

 

 

 

 

CARACOL 
SOL 
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 ATIVIDADE 15  ___/___/______ 

 

1. LEIA A ADIVINHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
TEXTO ELABORADO PARA FINS PEDAGÓGICOS. 

 

2. QUAL É A RESPOSTA DA ADIVINHA? 
 

_________________________________________ 
 

3. QUAIS PALAVRAS DA ADIVINHA INICIAM COM A LETRA “O”? 

 

       _______________________   _______________________ 
 

4. QUAL PALAVRA DO TEXTO TEM A VOGAL “O” NO MEIO? 

 

_____________________________ 
 

5. ESCOLHA UM DOS ANIMAIS DA ADIVINHA E FAÇA O DESENHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O QUE É, O QUE É? 

 

QUE ESTÁ NO MEIO DO SOL E TAMBÉM NO CARACOL. 

QUE ESTÁ NO INÍCIO DE ORELHA E TAMBÉM NO DE OVELHA. 

ESTÁ NO FINAL DE PATO, DE SAPO E DE SAPATO? 
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6. ESCREVA A PRIMEIRA LETRA DO NOME DE CADA UMA DAS GRAVURAS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 
7. COMPLETE COM A VOGAL QUE ESTÁ FALTANDO. 

 

 

 

 

8. LIGUE CADA PALAVRA À SUA LETRA INICIAL. 

EMA O 
  

URSO U 
  

ABELHA I 
  

ILHA E 
  

UVA A 
 

9.  PINTE DA MESMA COR AS PALAVRAS QUE RIMAM COM SOL. 
 

CARACOL BANANA FAROL 
 

  

U E A  I 
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10. COPIE DO TEXTO O NOME DOS ANIMAIS QUE TERMINAM COM A    

LETRA “O”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                    __________________         __________________ 
 

11. DITADO COLORIDO: A PROFESSORA VAI DITAR AS PALAVRAS E VOCÊ ESCOLHERÁ UMA 

COR PARA PINTAR. DEPOIS, ESCREVA AS PALAVRAS NA GRAVURA CORRETA. 

 

OVOS SAPO OVELHA 

OSSO PIPOCA SAPATO 
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 ATIVIDADE 16  ___/___/______ 

 

1. LEIA O TEXTO. 
 

 

 

O URUBU OLHOU FUNDO 

PRO LADO DO TATU 

E O TATU NÃO ATUROU 

E QUEBROU O PAU: 

— ATÉ TU, SEU URUBU, 

QUER A PELE DO TATU? 
 

ELIAS JOSÉ. QUEM LÊ COM PRESSA TROPEÇA. ABC DO TRAVA-LÍNGUA, BELO HORIZONTE: EDITORA LÊ, 2012. 

 
 
2. PARA QUEM O URUBU OLHOU FUNDO? 
 
______________________________________________ 
 

3. O QUE O URUBU QUERIA? 
 
                 ___________________________________________________ 
 
  

 
 

4. REPRESENTE A LETRA QUE TEM EM URUBU E TATU. 

 

 

5. CIRCULE AS GRAVURAS CUJOS NOMES INICIAM COM A MESMA LETRA DE URUBU. EM 

SEGUIDA, LIGUE OS NOMES ÀS FIGURAS. 

 

 

 

 

 

 

UVA URSO VACA 
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6. PINTE DE AZUL AS PALAVRAS QUE INICIAM COM A LETRA U E DE AMARELO AS QUE 

TERMINAM. 

 

URUBU   TATU  BAMBU  UVA  URSO 

 

PERU   UNIÃO  USINA  UMBU  CÉU 
 

7. CIRCULE AS VOGAIS NO ALFABETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  8. OBSERVE OS DESENHOS, LIGUE AO SEU NOME E COPIE ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TATU 

URUBU 

UVA 

URUBU 

UVA 

TATU 

UVA 

TATU 

URUBU 
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                                     9. ESCREVA O NOME DOS ANIMAIS. 

 

 

 

 

 
 

 

   _______________     _______________ 
 

10. PREENCHA O QUADRO, COPIANDO AS PALAVRAS NA COLUNA CORRETA. 

URUBU   TATU  BAMBU  UVA  URSO 

 

PERU   UNIÃO  USINA  UMBU  CÉU 
 

 

   

 

      

 

 

 

 

11. CIRCULE NO ALFABETO AS LETRAS QUE O PROFESSOR VAI DITAR. 
 

a b c d e f g h i j 

A B C D E F G H I J 
          

k l m n o p q r s t 

K L M N O P Q R S T 
          

  u v w x y z   

  U V W X Y Z   
 
12. COPIE DO ALFABETO OS DOIS MODELOS DA LETRA U. 

 

PALAVRA INICIADAS COM A 

LETRA U 

PALAVRAS TERMINADAS 

COM A LETRA U 
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 ATIVIDADE 17  ___/___/______ 

 

1. LEIA O TEXTO. 
 

 

VEM NO MEIO DA RUA 

E TAMBÉM NO MEIO DA LUA. 

ESTÁ NO COMEÇO DA UVA 

E NO FINAL DO BAÚ. 

UMA VEZ NO TATU, 

TRÊS VEZES EM URUBU. 

AGORA VOCÊ JÁ SABE, 

QUE É A LETRA U! 
TEXTO ELABORADO PARA FINS DIDÁTICOS. 

 
2. EM QUAIS PALAVRAS DO TEXTO A LETRA “U” VEM NO MEIO? 

 

________________________________________________________ 

 
3. EM QUAL PALAVRA DO TEXTO, A LETRA “U” APARECE TRÊS VEZES? 

 

_________________________ 

 

 

                                       

4. LEIA AS PALAVRAS ABAIXO E DEPOIS ESCREVA. 

 

     

LUA URUBU LUVA UVA BAÚ 
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5. ORDENE AS LETRAS DE ACORDO COM OS NUMERAIS E ESCREVA AS PALAVRAS. 

 
                                                            ________________________ 

 

 

 

 

  ________________________ 

 

 

 

 

                                                                ________________________ 

 

 

 

6.  CIRCULE A LETRA “U” NAS PALAVRAS. 

 

PIRULITO               BIRUTA              URUBU   LUA 

 

UVA                     MULA                  BULA 

 
 

7. PINTE OS BALÕES COM AS PALAVRAS TERMINADAS COM A LETRA “U”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T 
1 

A 
2 

T 
3 

U 
4 

L 
1 

U 
2 

V 
3 

A 
4 

R 
2 

U 
1 

S 
3 

O 
4 

CAJU RUA TATU 

LUVA BAÚ UVA 
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 8. COPIE AS PALAVRAS DOS BALÕES QUE VOCÊ PINTOU NA QUESTÃO 

ANTERIOR. 

 

________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
 

9. ESCREVA OUTRAS PALAVRAS QUE TENHAM A LETRA “U”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ESCREVA O NOME DAS GRAVURAS ABAIXO DO SEU JEITO. 
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 ATIVIDADE 18  ___/___/______ 

 

1. LEIA O POEMA.  
 

PARA IR À LUA 
                                                                                    Cecília Meireles 

ENQUANTO NÃO TÊM FOGUETES 
PARA IR À LUA 
OS MENINOS DESLIZAM DE PATINETE 
PELAS CALÇADAS DA RUA. 

VÃO CEGOS DE VELOCIDADE: 
MESMO QUE QUEBREM O NARIZ, 
QUE GRANDE FELICIDADE! 
SER VELOZ É SER FELIZ. 

AH! SE PUDESSEM SER ANJOS 
DE LONGAS ASAS! 
MAS SÃO APENAS MARMANJOS. 

CECÍLIA MEIRELES. OU ISTO OU AQUILO. RIO DE JANEIRO: NOVA FRONTEIRA, 2002. 

 
 
2.  COMPLETE COM A RESPOSTA. 

ONDE OS MENINOS DESLIZAM DE PATINETE?  
 

PELAS CALÇADAS DA ______________________________________ 

 
 

3. QUAL É O TÍTULO DO POEMA? 
 

________________________________________________________________________ 

 

4.  QUANTAS PALAVRAS FORMAM O TÍTULO DO TEXTO? __________________________ 

 

5. QUAL PALAVRA DO TEXTO RIMA COM NARIZ? DICA: COMEÇA COM A LETRA “F” E TEM 5 

LETRAS. 

 

_________________________________________________________________________ 
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6. PINTE AS LETRAS QUE SE REPETEM NAS PALAVRAS ABAIXO. 

  

 
 

 

7. OBSERVE A PALAVRA. CIRCULE A LETRA QUE TAMBÉM ESTÁ NAS PALAVRAS ACIMA. 

 

FOGUETE 
 

 

8.  VOCÊ JÁ SABE QUE EM NOSSO ALFABETO TEMOS 5 LETRAS QUE CHAMAMOS DE VOGAIS. 

QUAIS SÃO ELAS?  

 

 

 
 
 

9. ESCREVA DO SEU JEITO PALAVRAS INICIADAS COM AS VOGAIS. 

 

A _________________________ E ______________________ 

 

I __________________________ O ______________________ 

 

U _______________________ 
 

 

10. ENCONTRE E CIRCULE AS PALAVRAS INICIADA COM A LETRA “U” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UMBU ABELHA ÍNDIO OVO
  

ASA URUBU ÓCULOS AVIÃO 
 

IVO ATA ORELHA URSO 
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    11.  OBSERVE AS GRAVURAS E ESCREVA O SEU NOME NO LUGAR 

CERTO, DE ACORDO COM A LETRA INICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. VAMOS PINTAR OS QUADRINHOS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DE LETRAS DE 
CADA PALAVRA!? 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

AVIÃO 

ESPADA 

IOIÔ 

ÔNIBUS 

URSO 

 
 

   

  

A E I 

O U 
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 ATIVIDADE 19  ___/___/______ 

 

1. LEIA AS PALAVRAS DOS BALÕES. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. COMO É A VOZ DO CACHORRO? ________________________ 

 
3. QUE PALAVRA USAMOS PARA CUMPRIMENTAR UMA PESSOA? 

 

__________________________________ 
 

4. QUAL PALAVRA USAMOS PARA EXPRESSAR A DOR? ____________________ 

 

5. E QUANDO NOS ASSUSTAMOS? ____________________________________ 

 

6. QUAL DAS EXPRESSÕES DOS BALÕES VOCÊ AINDA NÃO ESCREVEU? 

 

__________________________________ 

 

  

OI! AU! 
AU! 

UI! 

AI! 

EI! 



 CADERNO 1 – 1º ANO 
 

   58       Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

 

 
 

7. PARA ESCREVER AS PALAVRAS DOS BALÕES NÓS UTILIZAMOS AS VOGAIS. O MÁGICO 

ESTÁ QUERENDO DESCOBRIR QUAIS SÃO ELAS. AJUDE-O, PINTANDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SEJA O DETETIVE! DESCUBRA A LETRA INICIAL: 
 

• DA EXPRESSÃO DO MENINO COM DOR: ____________________ 

• DA EXPRESSÃO DO MENINO ASSUSTADO COM A ARANHA: 

____________ 

• DO LATIDO DO CACHORRO: _______________ 

 

 9. AJUDE O CIENTISTA A DESCOBRIR AS PALAVRAS TERMINADAS EM VOGAL, CIRCULANDO-

AS. 

 

 

 

 

 

  

A B C D 
E 

F 

G H I J 
K L 

M 

N O P Q R S 
T 

U 

V W X Y Z 

BATOM         CAFÉ              

ACARAÚ           CANAL

 PIRULITO       MARROM 

BONECA       LEVI 
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                                       10. JUNTE AS VOGAIS E FORME PALAVRAS. 

 

            

 

11. ESCREVA AS PALAVRAS NOS BALÕES ADEQUADOS: AI, OI, EU, UI, AU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O + I =  

E + U =  

A + I =  
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A CASA E O SEU DONO 
 

ESSA CASA É DE CACO 
QUEM MORA NELA É O MACACO. 

 

ESSA CASA TÃO BONITA 
QUEM MORA NELA É A CABRITA. 

 

ESSA CASA É DE CIMENTO 
QUEM MORA NELA É O JUMENTO. 

 

ESSA CASA É DE TELHA 
QUEM MORA NELA É A ABELHA. 

 

ESSA CASA É DE LATA 
QUEM MORA NELA É A BARATA. 

 

ESSA CASA É ELEGANTE 
QUEM MORA NELA É O ELEFANTE. 

 

E DESCOBRI DE REPENTE 
QUE NÃO FALEI EM CASA DE GENTE. 

 
ELIAS JOSÉ. LUA NO BREJO. PORTO ALEGRE: MERCADO ABERTO, 1991. 

 

 ATIVIDADE 20 ___/___/______ 

 

1. LEIA O POEMA. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESPONDA DE ACORDO COM O TEXTO. 

QUEM MORA NA CASA DE CACO É O __________________________. 

       QUEM MORA NA CASA DE LATA É A ___________________________.  

            A CABRITA MORA NA CASA _________________________________. 

                                                

3. CIRCULE A LETRA INICIAL E A LETRA FINAL DO NOME DOS ANIMAIS. 

ABELHA  ELEFANTE  MACACO 

CABRITA  JUMENTO 
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4. PINTE SOMENTE OS NOMES DOS ANIMAIS QUE TERMINAM COM A VOGAL “A”. 

JUMENTO   BARATA  ELEFANTE 

CABRITA  MACACO  ABELHA 

5. LIGUE OS ANIMAIS À SUA LETRA INICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBSERVE AS LETRAS DA QUESTÃO ANTERIOR E JUNTE-AS PARA ESCREVER PALAVRAS. 

 

 

 

 

 

 

  

A        E        I        O        U 
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7. PESQUISE NO TEXTO E ESCREVA O NOME DOS ANIMAIS. 

 

 

 

  

__________________        __________________  __________________ 

 

8. PINTE A PRIMEIRA E A ÚLTIMA PALAVRA DE CADA FRASE. 

ESSA CASA É DE CACO. 

QUEM MORA NELA É O MACACO. 

9. COM A AJUDA DA PROFESSORA, LEIA A FRASE ABAIXO E RESPONDA: 

A BARATA MORA NA CASA DE LATA. 

• A VOGAL QUE INICIA A FRASE É _________________. 

• A ÚLTIMA PALAVRA DA FRASE É __________________. 

• A PRIMEIRA LETRA DO NOME DO BICHO É___________. 

• AS VOGAIS QUE APARECEM NA FRASE SÃO: _____________. 

• QUANTAS LETRAS “A” TEM A PALAVRA BARATA? __________. 

 

 

10. PINTE UMA LETRA, SALTE DUAS E DESCUBRA O NOME DE UM DOS ANIMAIS DO TEXTO. 
 

M C U A I O C F J A E I C N C O 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

INTRODUÇÃO 

Aprender a ler não é uma habilidade natural e espontânea que se adquire apenas pela convivência com os 

que já dominam e fazem uso dela. Algumas crianças até aprendem assim, de forma fácil e natural, mas essas são a 

minoria. Não se pode considerar, tampouco, a alfabetização como um processo demasiado complexo e que só pode 

ser alcançado por um grupo seleto, dotado de talento especial. Todas as crianças podem aprender a ler e escrever, 

privá-las desse direito é condená-las a permanecer à margem, não apenas do mundo letrado, mas da sociedade. 

Até muito recentemente, considerava-se que a entrada da criança no mundo da escrita se fazia apenas 

pela alfabetização, pelo aprendizado das primeiras letras, pelo desenvolvimento das habilidades de codificação e 

decodificação. O uso da língua escrita, em práticas sociais de leitura e escrita, seria uma etapa posterior à 

alfabetização, devendo ser desenvolvido nas séries sequenciais. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-aprendizado da “tecnologia da 

escrita”, quer dizer, do sistema alfabético de escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de 

decodificar os sinais gráficos, transformando-os em “sons” e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, 

transformando-os em sinais gráficos.  

A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado a partir das contribuições dos estudos 

sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente, com os trabalhos de Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky1.  

De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de 

correspondências entre grafemas e fonemas (decodificação e codificação), mas se caracterizaria como um processo 

ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses 

sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

Progressivamente, o termo alfabetização passou a designar o processo não apenas de ensinar e aprender 

as habilidades de codificação e decodificação, como também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso 

dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge uma nova 

palavra, letramento. 

Entende-se letramento como o processo de inserção e participação na cultura escrita. Trata-se de um 

artifício que tem início quando a criança começa o convívio com as diferentes manifestações da escrita na sociedade 

(via placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas etc.) e se prolonga durante a vida, com a crescente possibilidade 

de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, de livros 

científicos, de obras literárias, por exemplo).  

Segundo pesquisadores, alfabetização e letramento são processamentos diferentes, cada um com suas 

especificidades complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. 

Assim, não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar letrando. 

Bem como não se trata de pensar os dois de maneira sequenciada (primeiro e segundo), como se o 

letramento fosse uma espécie de preparação para a alfabetização, ou então, a alfabetização fosse condição 

indispensável para o início do letramento.  

O desafio que se coloca para os primeiros anos do Ensino Fundamental é o de conciliar os referidos 

processos, assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e as condições possibilitadoras 

do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. 

Considerando-se que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, onde a língua escrita está presente 

de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente, terão contato com textos escritos e 

formularão hipóteses sobre sua utilidade, funcionamento e configuração. Excluir essa vivência da sala de aula, por 

um lado, pode ter o efeito de reduzir e artificializar o objeto de aprendizagem que é a escrita, possibilitando que os 

 
1 FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. A Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas: 1996. 
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alunos desenvolvam concepções inadequadas e disposições negativas a respeito desse objeto. Por outro lado, deixar 

de explorar a relação extraescolar dos alunos com a escrita significa perder oportunidades de conhecer e 

desenvolver experiências culturais ricas e importantes para a integração social e o exercício da cidadania. 

Assim, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira 

articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento, privilegiando suas especificidades. 

A nossa proposta de Língua Portuguesa e a elaboração do material estruturado estão fundamentadas no 

modelo integrado, que considera importante o trabalho sistemático com a aprendizagem do código alfabético e do 

fônico (relação entre letras e sons), incluindo sobremaneira o trabalho com textos significativos e que participem do 

cotidiano dos alunos (textos reais). 

Consideramos também como fundamental que todos os entes envolvidos nessa etapa de alfabetização se 

conscientizem de que as crianças das escolas públicas são capazes de aprender e é nossa responsabilidade individual 

e profissional assegurar a elas o domínio da língua em todos os aspectos.  

 

 

PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 

1º AO 4º BIMESTRE 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 
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Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho sistemático de 
apresentação, colaboração discursiva e compreensão oral: 
Participar de interações cotidianas em sala de aula: 
- colaborando com o cumprimento dos valores e regras de convivência combinadas pela classe, 
escola e/ou comunidade escolar em geral; 
- realizando, com pertinência, tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e 
compreensão. 
- pedindo a palavra, em resposta ou complemento a questões propostas pelo professor e/ou 
pares;  
- expondo opiniões, diante de conflitos e em debates com os colegas e com o professore sem o 
uso de palavras ofensivas, constituindo uma imagem positiva de si e de seus pares; 
- planejando a fala com adequação da linguagem corporal, do tom de voz e de formas de 
tratamento adequadas. 
Realizar apresentações orais em sala e/ou extrassala de aula: 
- demonstrando eloquência e domínio do uso de recursos visuais e/ou digitais, se pertinentes. 
Expressar-se nas diferentes interações, de forma articulada e com clareza, utilizando 
vocabulário de seu cotidiano correto e apropriado ao tema abordado, de forma positiva e 
persuasiva, sem coação, quando necessário. 
Compreender texto oral, reconhecendo o tema geral abordado, a sequência lógica das ações 
e/ou ideia(s) e selecionando alguns de seus elementos e/ou informações principais. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, antes da 
sua leitura e/ou da leitura do professor. 
Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam, fazendo 
previsões sobre objetivo, forma e conteúdo, antes da sua leitura e/ou da leitura do professor. 
 
O eixo da ORALIDADE pode ser desenvolvido em ações pedagógicas dos demais eixos da Língua 
Portuguesa: Leitura, Compreensão Leitora, Gramática e Escrita. 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LE
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Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos) com supervisão, no trabalho sistemático de 
leitura de texto impresso curto ouvido ou lido: 
Desenvolver uma disposição positiva em relação à leitura literária. 
Desenvolver uma disposição positiva em relação ao caráter lúdico da linguagem literária nos 
eixos sonoro, semântico ou gráfico. 
Conhecer a variedade da produção literária infantil e seus suportes, bem como suas 
características, formas de leitura e fruição. 
Conhecer locais de divulgação e circulação de gêneros textuais literários (como bibliotecas, 
livrarias, feiras de literárias ou de livros, lojas virtuais, blogs literários, sites de escritores, 
saraus), sua organização, o pessoal envolvido, formas de empréstimo, de aquisição e compra. 
Compreender os objetivos para a leitura. 
Sentir-se motivado para a leitura. 
Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre o que vai ler. 
Construir os conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto. 
Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
Perceber as estruturas fundamentais da língua escrita, reconhecendo que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. 
Decodificar palavras e pseudopalavras do vocabulário familiar, de até 4 sílabas, formadas por 
fonemas em estudo, desenvolvendo automação e fluência. 
Ler, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. 
Ler textos com fluência, sem erros e com prosódia adequada, com velocidade de 60 a 80 
palavras por minuto, de forma audível e compreensível. 
Exercitar a precisão e a prosódia de leitura para melhorar a fluência. 
Desenvolver habilidade de leitura silenciosa, sendo esta a maneira habitual de leitura 
cotidiana. 
Desenvolver a habilidade de leitura oral, sendo esta considerada um ato comunitário, capaz de 
conectar a língua falada e a escrita, aumentar habilidades de decodificação, desenvolver 
múltiplas inteligências, tornar as palavras mais memoráveis, dar suporte à compreensão 
leitora, favorecer a ampliação de vocabulário e melhorar habilidades de leitura. 
Estabelecer interação individual com o texto escrito, atribuindo sentido e coordenando texto e 
contexto. 
Demonstrar comportamento de leitor autônomo. 
Interagir com o texto e o autor. 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LE
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Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos) com supervisão, no trabalho sistemático de 
compreensão de texto impresso curto ouvido ou lido: 
Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, 
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, identificando o contexto, o tema/assunto, o suporte e o 
público-alvo de um texto e relacionando sua forma de organização a sua finalidade. 
Justificar o uso da linguagem em função do público-alvo. 
Comparar e avaliar as respostas dadas para as perguntas sobre o texto, verificando que 
diferentes interpretações podem ser inferidas de um mesmo texto. 
Ampliar os vocabulários, receptivo e expressivo. 
Conhecer o sentido das palavras. 
Desenvolver o hábito e as habilidades de consulta ao dicionário. 
Inferir o sentido da palavra, a partir do contexto. 
Identificar o sentido da palavra no dicionário, dentre os vários sentidos que uma palavra pode 
ter. 
Usar pistas do contexto para compreender o sentido geral do texto. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, objetivo, forma e conteúdo e 
sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam. 
Construir imagens mentais à medida que ouve ou lê e descrevê-las quando solicitado. 
Identificar a sequência cronológica de eventos em narrativas (cartas, bilhetes, contos, lendas, 
fábulas etc.) e relatos (notícias e reportagens). 
Identificar sequência temporal de procedimentos a serem seguidos em instruções e inferir 
decorrências de sua execução (receitas, instruções de jogos, manuais de instrução e instruções 
de experimentos científicos). 
Localizar informação implícita em um texto (em calendários; informações sobre personagens, 
cenários e ações; falas de personagens, enunciados do narrador; o que, quem, onde, quando, 
como e o porquê em notícias). 
Identificar ações envolvidas para realizar alguma atividade e enumerar os itens necessários à 
sua execução, identificando o emissor, o receptor e o propósito a ser atingido. 
Identificar informação explícita num texto. 
Resumir um texto ou trecho. 
Recontar um texto. 
Identificar e compreender a ideia principal de passagem ou trecho e de um texto. 
Identificar as partes (princípio, meio e fim) de um texto. 
Identificar a relação entre o assunto e as partes do texto (coerência). 
Identificar a relação entre as partes (coerência). 
Identificar os cinco principais tipos de texto (narrativo, expositivo, argumentativo/dissertativo, 
injuntivo/prescritivo, poesia) e suas características elementares. 
Identificar o gênero de um texto, indicando seus elementos característicos. 
Manusear adequadamente os variados suportes nos quais circulam os textos. 
Analisar texto narrativo não verbal, que articulem linguagem verbal e não verbal ou verbal, 
identificando as situações, inicial e final, do enredo, os grandes eventos, os principais cenários 
e lugares, os personagens principais e o narrador. 
Comparar elementos semelhantes e diferentes entre dois textos de mesma temática e gêneros 
idênticos (assunto ou tema, estrutura, fonte, gênero, função social e nível de linguagem). 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 
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Identificar e operar com o princípio alfabético. 
Reconhecer e operar com o alfabeto (vogais e consoantes), nas diferentes formas de grafia 
(maiúscula e minúscula; não cursiva e cursiva). 
Reconhecer e operar com a ordem alfabética. 
Reconhecer e operar com a letra inicial do nome. 
Reconhecer e operar com letras iniciais maiúsculas (nomes de pessoas) e letras finais 
minúsculas. 
Diferenciar letras de algarismos arábicos, de símbolos e de marcas de seu cotidiano. 
Reconhecer e usar encontros vocálicos.  
Reconhecer e operar com as sílabas de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e 
polissílabas.  
Relacionar fonemas e grafemas, operando na contagem, pronúncia, junção, separação e 
repetição de letras e sons das sílabas de palavras. 
Reconhecer e operar com separação silábica (pares mínimos). 
Reconhecer e operar com sílaba inicial, medial e final de palavras. 
Operar na contagem das palavras do texto/frase/estrofe (primeira e última). 
Identificar e operar aliterações e rimas de palavras (sons finais parecidos). 
Reconhecer e usar onomatopeia (som que representa).   
Identificar a sílaba tônica nas palavras e construir o conceito de oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 
Conhecer e usar as regularidades e algumas irregularidades da escrita. 
Reconhecer e diferenciar o uso de O e U. 
Reconhecer e diferenciar o uso de E e I. 
Reconhecer e usar dígrafo oral e nasal (am/em/im/om/um - an/en/in/on/un). 
Reconhecer e usar ÃO. 
Reconhecer e diferenciar o uso de G e J. 
Reconhecer e diferenciar o uso de P de B; P de D; F de V e T de D. 
Compreender o uso das letras L e U no final das palavras. 
Reconhecer que a letra “s” representa os fonemas /z/, /c/, /ç/ e /ss/. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “c”, diferenciando /ca/, /co/, /cu/ de /ce/ e /ci/.  
Reconhecer e identificar o uso de “sa”, “se”, “si”, “so” e “su”.  
Reconhecer que a letra “x” representa os fonemas /s/, /ss/, /z/, /ch/ e /ks/. 
Reconhecer e diferenciar o uso de “c” e “ç”. 
Reconhecer e identificar o uso de nh, lh e ch.  
Reconhecer e identificar o uso de “g” (GA, GO, GU) e GE e GI. 
Reconhecer e identificar o uso de “gu” (GUA, GUE, GUI). 
Reconhecer e identificar o uso de “qu” (QUA, QUE, QUI).  
Reconhecer e identificar o uso das letras F, L, M, V, N, B, T, D, P, J, R, SX, Z, H, K, W e Y. 
Reconhecer a utilização do “h” mudo. 
Reconhecer e identificar o uso das letras “m” e “n” no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso de “ma”, “me”, “mi”, “mo” e “mu”, diferenciando do uso de 
“na”, “ne”, “ni”, “no” e “nu”.  
Reconhecer e identificar o uso da letra “r” no início e no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “s” no início e no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso do plural das palavras com NS. 
Reconhecer e diferenciar o uso de BR, BR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. 
Reconhecer e diferenciar o uso de BL, CL, FL, GL, PL e TL. 
Pronunciar palavras de forma audível, articulada e correta. 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 
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Reconhecer e usar ordem alfabética. 
Reconhecer e usar espaços entre as palavras. 
Reconhecer e usar palavras ordenadas nas frases. 
Reconhecer e usar ordenação de frases de um texto. 
Reconhecer e operar ampliação e redução de frases. 
Identificar impacto de incluir, excluir ou alterar os elementos da frase. 
Reconhecer frases e orações, sua construção e a relação entre os seus termos, sem referência 
aos seus nomes formais. 
Empregar corretamente os componentes de uma oração (sujeito e predicado). 
Reconhecer e operar com rima. 
Reconhecer e operar com separação silábica de palavras canônicas e não canônicas, em estudo. 
Operar flexão e concordância nominal (gênero e número). 
Operar flexão e concordância verbal (pessoa e tempo). 
Reconhecer e usar recursos tipográficos (negrito, itálico, sublinhado, símbolos, letras 
maiúsculas, divisão de texto em título e subtítulos, cores, imagens, fotografias, ilustrações, 
gráficos, tabelas, expressões faciais etc.) 
Estabelecer a relação entre texto e imagem. 
Reconhecer e usar diferentes tipos de balões nas histórias em quadrinhos. 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 
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Manusear, com adequação, materiais de escrita nas diversas situações de aprendizagem. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, a escrita se orienta de cima para baixo e 
da esquerda para a direita. 
Traçar a letra, em suas diferentes formas de grafia, maiúscula e minúscula, de acordo com os 
movimentos convencionais, controlando o traçado em relação à força empregada para 
impressão de letras no papel e ao espaço a ser ocupado para grafá-las. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, há convenções para indicar a 
delimitação das palavras (espaços em branco) e frases (pontuação). 
Transcrever orientações simples curtas ou pequenas explicações e perguntas ou hipóteses 
formuladas em sala.  
Registrar informações coletadas a partir de uma fonte de pesquisa. 
Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes gêneros. 

Identificar características dos aspectos tipológicos e gêneros textuais: (narrativo: contar uma 

história; expositivo/informativo: informar; injuntivo/prescritivo: explicar as etapas, como 

funciona, o que estabelece; poesia: emocionar, sensibilizar). 

Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com o princípio alfabético, as regras 
ortográficas e as convenções gráficas apropriadas. 
Planejar a escrita do texto considerando o tema e a situação de comunicação, estabelecidos. (O 
quê?) 
Atender à finalidade da escrita. (Para quê?) 
Respeitar a proposta de interlocutores do texto. (Quem escreve e para quem?) 
Conhecer as características do texto. (Como?) 
Elaborar o pré-texto: de acordo com o conteúdo estabelecido. 
Rever o pré-texto e escrever o texto. 
Reler, avaliar e corrigir o texto. 
Editar texto, usando suporte estabelecido, manual ou digital, explorando recursos 
multissemióticos estabelecidos. 
Ilustrar a versão final do texto, quando for o caso. 
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COMPREENSÃO LEITORA 
Gêneros para o trabalho sistemático da LEITURA: 

• Instruções de atividades 
e enunciados de 
problemas 

• Etiquetas e crachás 

• Agenda 

• Regras de convivência 

• Lista 

• Receitas 
(culinária/poética) 

• Regras de jogo 

• Calendário 

• Didático-expositivo 
(unidades, capítulos ou 
seções de livros 
didáticos) 

• Adivinha 

• Tabelas simples  

• Conto 

• Fábula 

• Poema 

• Poemas infantis variados 
(tradicionais) 

• Canções infantis 

• Quadras populares 

• Trava-língua  

• Capa de livro 

• Letra de música 

• Orientações 

• Ilustrações/imagens/foto
grafias/quadro/tela 

• Mapas 

PRODUÇÃO ESCRITA 
Propostas de produção para o trabalho sistemático: 

• Alfabeto/Vogais 

• Nome/Sobrenome 

• Crachá 

• Letras com diferentes 
grafias 

• Nome das coisas 

• Palavras iniciadas com 
a letra... 

• Ditado 

• Cruzadinha  

• Frase a partir de 
imagem 

• Texto em close 

• Complemento de frase  
 

 
 

  

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 
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Habilidades a serem desenvolvidas, pelos alunos, no trabalho sistemático com a FLUÊNCIA: 
Desenvolver a precisão e automatismo na decodificação das palavras; 
Decompor e compor palavras de até 4 sílabas; 
Decompor e compor palavras compostas por sílabas com diferentes padrões (V, CV, CCV, CVC, 
CCVC etc.); 
Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e rapidez; 
Ler, em textos, palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com precisão e 
rapidez; 
Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante sua 
leitura; 
Ler textos escritos curtos, utilizando o processo de reconhecimento de palavras; 
Ler, oralmente e sem hesitações, textos familiares curtos (listas, manchetes e títulos de notícias, 
títulos e autores de textos de literatura (infantil, canções, parlendas, quadras, adivinhas, 
poemas etc.), após a leitura silenciosa e preparação prévia), utilizando o processo de precisão e 
prosódia; 
Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras e pseudopalavras isoladas, textos de extensão 
curta e complexidade simples (narrativas, notícias da imprensa dirigida à criança, poemas, 
cartas, textos de divulgação científica e didáticos), após a leitura silenciosa e preparação prévia; 
Ler em voz alta, em situações de caráter público (festividades, saraus, feiras culturais, 
exposições etc.), com precisão, fluência e expressividade. 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO MAIS ALFABETIZAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS OBJETOS DE CONHECIMENTO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS HABILIDADES 

T1
 –

 R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

d
e 

co
n

ve
n

çõ
e

s 
d

o
 

si
st

em
a 

al
fa

b
ét

ic
o

 Conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil 

D01 
Distinguir as letras do alfabeto de 

outros sinais gráficos. 

D02 Reconhecer as letras do alfabeto. 

D03 Reconhecer a ordem alfabética. 

Conhecimento das diversas grafias 

do alfabeto 
D04 

Reconhecer as diferentes formas de 

grafar uma mesma letra ou palavra. 

Protocolos de leitura D05 Identificar as direções da escrita. 

Reconhecimento da palavra como 

unidade gráfica 
D06 

Identificar o espaçamento entre 

palavras na segmentação da escrita. 

T2
 –

 A
p

ro
p

ri
aç

ão
 d

o
 

si
st

em
a 

al
fa

b
ét

ic
o

 

Segmentação de 

palavras/Classificação de palavras 

por número de sílabas 

D07 
Identificar o número de sílabas de 

uma palavra. 

Construção do sistema de escrita 

alfabético e da ortografia 
D08 Identificar sílabas de uma palavra. 

Formas de composição de textos 

poéticos 
D09 Identificar rimas. 

Construção do sistema de escrita 

alfabético e da ortografia 
D10 

Identificar variações de sons de 

grafemas. 

Decodificação/Fluência de leitura 

D11 
Ler palavras formadas por sílabas 

canônicas. 

D12 
Ler palavras formadas por sílabas 

não canônicas. 

D13 Ler frases. 

T3
 –

 L
ei

tu
ra

, c
o

m
p

re
en

sã
o

, 

an
ál

is
e 

e 
av

al
ia

çã
o

 

Estratégias de leitura D14 Localizar informação explícita. 

Formas de composição de 

narrativas 

D15 
Reconhecer os elementos que 

compõem uma narrativa ouvida. 

D16 
Reconhecer os elementos que 

compõem uma narrativa lida. 

Leitura de imagens em narrativas 

visuais 
D17 

Reconhecer o assunto de um texto 

ouvido. 

Compreensão em leitura 
D18 

Reconhecer o assunto de um texto 

lido. 

D19 Reconhecer o gênero textual. 

T4
 –

 U
so

s 

so
ci

ai
s 

d
a 

le
it

u
ra

 e
 d

a 

es
cr

it
a 

Compreensão em leitura D20 
Reconhecer a finalidade de textos de 

diferentes gêneros. 

 

 Apenas na avaliação somativa (final). 
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MATERIAL ESTRUTURADO 

 O material, para a implementação da proposta, consta de: 

•  Caderno de atividades para os alunos: incluindo atividades diárias de leitura, compreensão textual, 

princípio alfabético e produção escrita. Os cadernos de atividades dos alunos compõem-se de vinte 

atividades, a serem realizadas diariamente, durante um mês de aula. Nesses cadernos, estão 

contempladas as atividades que trabalham a alfabetização e o letramento. 

•  Caderno de textos de fluência: incluindo textos específicos para o trabalho com a fluência de leitura (a 

partir do segundo semestre). 

•  Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 

atividades são complementares e consonantes ao caderno dos alunos, estão organizadas por blocos e o 

professor deve utilizá-las para o planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que 

as orientações didáticas e as atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes 

da aula. 

• Caderno Suplementar: deve ser utilizado pelo professor como um subsídio teórico para o trabalho em 
sala de aula. 

• Caderno de Avaliação: esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 
os descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões 
objetivas). 

 

BLOCOS 

Os conteúdos a serem trabalhados são organizados por blocos. Embora estejam separados por eixos, muitos 

conteúdos encontram-se contemplados em mais de um deles. Essa opção visa apontar para o tratamento 

integrado que deve ser dado aos conteúdos. 

 

PREDIÇÃO: Este bloco é trabalhado nas orientações didáticas. Visa preparar os alunos para a leitura, através do 

levantamento dos conhecimentos prévios e da motivação para ler o texto. 

 

LER É LEGAL!: Bloco que tem como objetivos colocar as crianças em contato com a 

variedade textual, desenvolver o prazer pela leitura, a linguagem oral e o 

conhecimento funcional da escrita, facilitando sua aquisição em relação ao código. O 

bloco Ler é Legal! tem relação direta com o desenvolvimento da fluência de leitura. 

A leitura fluente implica em automaticidade na decodificação das palavras. A fluência 

torna possível ler com velocidade, precisão e a prosódia (ritmo e entonação). Ler sem 

fluência compromete a compreensão, pois a atenção, memória e capacidade cognitiva 

ficam concentradas na identificação das palavras, não no tratamento e análise do sentido. 

 

CONVERSANDO COM O TEXTO!: Este bloco abrange as seguintes áreas: 

- Compreensão de textos: o leitor deve estabelecer relações entre os seus conhecimentos 

prévios e a nova informação que o texto lhe dá, fazer inferências, estabelecer comparações e 

formular perguntas relacionadas com o seu conteúdo. Esse processo é muito favorável para a 

criança, pois implica uma reação diante do texto: fazer perguntas ou hipóteses que poderão 

ser confirmadas ou rejeitadas. 

- Vocabulário: o conhecimento do vocabulário aumenta a compreensão do texto. Uma mesma palavra pode ter 

vários sentidos dependendo do contexto em que se encontra. Saber vocabulário significa identificar estas 

variações. 

 

EXPRESSE SOM!: Este bloco é trabalhado nas orientações didáticas. Este bloco visa desenvolver a consciência 

fonológica/fonêmica. Antes que possam ter qualquer compreensão do princípio alfabético, as crianças devem 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          1º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 12 

entender que aqueles sons associados às letras são precisamente os sons da fala. Para aprender a ler, a criança 

precisa ter consciência de como funcionam as palavras. Precisa compreender que as palavras são feitas de sons.  

 

AB CONHECER: Bloco que tem como objetivo promover a interação dos 

alunos com o alfabeto, percebendo-o como um conjunto de letras que 

formam todas as palavras. Este espaço na rotina e nas atividades dos alunos se caracteriza por desafiar as 

crianças a discriminar as letras, reconhecê-las na estrutura das palavras, observando as várias disposições das 

mesmas. Envolve dois eixos: 

      - Consciência fonológica/fonêmica: Antes que possam ter qualquer compreensão do princípio 

alfabético, as crianças devem entender que aqueles sons associados às letras são precisamente os sons 

da fala. Para aprender a ler, a criança precisa ter consciência de como funcionam as palavras. Precisa 

compreender que as palavras são feitas de sons.  

     - Princípio alfabético: É o conhecimento das letras do alfabeto, compreendendo que ele representa os 

sons da língua falada e a correspondência dos sons falados com a língua escrita. É a habilidade de 

associar sons a letras e de usá-las para formar palavras. O conhecimento da correspondência letra/som é 

um pré-requisito para uma identificação efetiva das palavras. 

 

VAI-VEM DAS PALAVRAS!: Este bloco tem por objetivo auxiliar os alunos a analisar a 

estrutura das frases, sua rede de relações entre palavras.   

 

 

PARA GOSTAR DE ESCREVER: Bloco que tem como objetivo oportunizar às crianças 

atividades de escrita. Este espaço na rotina e no caderno de atividades garante a 

experimentação da escrita como representação do que pensa ou fala. Fundamenta-se 

este bloco nas seguintes propostas: 

- Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes gêneros; 

- Produzir textos escritos de gêneros diversos, segundo critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e ao 

contexto de circulação prevista. 

 

 

CADA TEXTO DO SEU JEITO!: Este bloco visa à comparação entre os textos de diferentes 

gêneros. 

 

 

 

PARA GOSTAR DE LER: Este bloco trabalha leituras de textos e livros para desenvolver o gosto pela leitura. 

 

 

ROTINA  

A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis. Tem o objetivo de garantir que as necessidades de aprendizagens dos alunos sejam atendidas.  

Estabelecer uma rotina é garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas em 

um tempo previsto, cuja vivência constante garanta o desenvolvimento e/ou potencialização de determinadas 

competências. 

A rotina proposta é uma sugestão que cada professor deverá adaptar de acordo com as necessidades do 

seu grupo de alunos. 
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SUGESTÃO DE ROTINA DA AULA 

 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Acolhida 

(10 minutos) 

Acolhida 

(10 minutos) 

Acolhida 

(10 minutos) 

Acolhida 

(10 minutos) 

Acolhida 

(10 minutos) 

Correção da tarefa 

(20 minutos) 

Correção da tarefa 

(20 minutos) 

Correção da tarefa 

(20 minutos) 

Correção da tarefa 

(20 minutos) 

Correção da tarefa 

(20 minutos) 

Passo a passo de 

linguagem 

(75 minutos) 

Passo a passo de 

linguagem 

(75 minutos) 

Passo a passo de 

linguagem 

(75 minutos) 

Passo a passo de 

linguagem 

(75 minutos) 

Passo a passo de 

linguagem 

(75 minutos) 

Atividades a cargo 

do professor 

(30 minutos) 

Atividades a cargo 

do professor 

(30 minutos) 

Atividades a cargo 

do professor 

(30 minutos) 

Atividades a cargo 

do professor 

(30 minutos) 

Atividades a cargo 

do professor 

(30 minutos) 

Matemática 

(45 minutos) 

Outras disciplinas 

(45 minutos) 

Matemática 

(45 minutos) 

Outras disciplinas 

(45 minutos) 

Matemática 

(45 minutos) 

Leitura 

compartilhada 

(20 minutos) 

Leitura 

compartilhada 

(20 minutos) 

Leitura 

compartilhada 

(20 minutos) 

Leitura 

compartilhada 

(20 minutos) 

Leitura 

compartilhada 

(20 minutos) 

Explicação da 

tarefa de casa 

(10 minutos) 

Explicação da 

tarefa de casa 

(10 minutos) 

Explicação da 

tarefa de casa 

(10 minutos) 

Explicação da 

tarefa de casa 

(10 minutos) 

Explicação da 

tarefa de casa 

(10 minutos) 

 

 

ROTINA DO CADERNO DE ATIVIDADES DE LINGUAGEM 

 

BLOCOS 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Ler é legal! X X X X X 

Conversando com o texto X X X X X 

Expresse som (Orientações Didáticas) X X X X X 

AB Conhecer X X X X X 

Vai-vem das palavras    X   

Para gostar de escrever X X X X X 

Cada texto do seu jeito     X 

Para gostar de ler X  X  X 
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PASSO A PASSO DE LINGUAGEM 

 

1º Passo – PREDIÇÃO (Orientações didáticas) 

Objetivos: Explicitar os objetivos para a leitura. 

        Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o texto. 

        Motivar os alunos para a leitura. 

Procedimentos: Propor perguntas que poderão ser respondidas após a leitura e/ou levantar hipóteses sobre o 

conteúdo do texto a partir de indícios oferecidos pelo título, autor, ilustrações etc. 

 

2º Passo - LEITURA ORAL EXEMPLAR DO PROFESSOR (Orientações didáticas e caderno de atividades) 

Objetivos: Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 

        Automatizar a decodificação, através do reconhecimento visual, de um maior número de palavras 

para permitir ao cérebro maior tempo para a compreensão. 

        Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e interesse a leitura de adulto, como exemplo de 

fluência. 

        Absorver as estruturas fundamentais da língua escrita. 

Procedimentos: Realizar três leituras do texto de forma clara e audível. 

 

3º Passo - CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEITURA (Orientações didáticas) 

Objetivos: Tirar as dúvidas de compreensão da leitura. 

      Validar as hipóteses levantadas na predição. 

                   Discutir funções e estrutura do texto. 

Procedimentos: Perguntas orais sobre o texto (estudo dirigido); esclarecimento de dúvidas. 

 

4º Passo - LEITURA INDIVIDUAL (Orientações didáticas) 

Objetivos: Exercitar o reconhecimento de palavras, a velocidade de leitura e melhorar a fluência. 

Procedimentos: Leitura em dupla: uma criança lê o texto para a outra que acompanha fazendo leitura silenciosa; 

leitura cumulativa; leitura antifônica; leitura de revezamento. 

 

5º Passo – ATIVIDADES DE CONSCIÊNCIA FONÊMICA (Orientações didáticas e caderno de atividades) 

Objetivo: Desenvolver a consciência de que as palavras são formadas por uma sequência de sons. 

Procedimentos: Identificação de rimas e aliterações em atividades orais; composição e decomposição dos sons 

que constituem as palavras. 

 

6º Passo – ATIVIDADES DE PRINCÍPIO ALFABÉTICO (Orientações didáticas e caderno de atividades) 

Objetivo: Desenvolver a ideia de que grafemas (letras ou grupos de letras) representam fonemas. 

Procedimentos: Comparação de palavras; associação de letras iniciais a palavras; montagem e desmontagem de 

palavras; identificação de letras em palavras etc.  

 

7º Passo - ATIVIDADES DO ALUNO - envolve questões de compreensão, vocabulário e desenvolvimento da 

leitura e escrita (Orientações didáticas e caderno de atividades) 

Objetivos: Localizar informações explícitas no texto. 

      Inferir as informações implícitas no texto. 

      Refletir sobre a escrita. 

                   Exercitar a escrita. 

      Desenvolver a habilidade de decodificação. 

Procedimentos: O professor lê em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a atenção para o 

entendimento do enunciado. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
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compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, exercitando a escrita 

espontânea; o professor faz a correção coletiva das atividades, valorizando o processo que cada aluno 

desenvolveu para encontrar a resposta, não o produto final. Pode ser realizada por blocos, intercalando com as 

atividades de vivência.  

 

Atenção Professor! Na hora da leitura: 

- Não faça do tempo de ler uma oportunidade de punir as crianças; 

- Não coloque as crianças com dificuldades de leitura em situações embaraçosas como ler em voz alta. 

Acompanhe-as de perto. Ler deve ser um prazer!!! 
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MATEMÁTICA 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática precisa acontecer com significação. É importante 

que as crianças construam o pensamento lógico-matemático de forma organizada, fazendo relação entre o que 

elas conhecem do seu meio sociocultural com o que a escola ensina. 

Nesse sentido, a proposta de formação abrange um conjunto de ações significativas, que dão ênfase por 

um lado a um ensino matemático contextualizado, a partir de situações reais do cotidiano dos alunos e, por 

outro, à vivência dos conteúdos matemáticos através da manipulação do material concreto. O objetivo maior é 

instrumentalizar o aluno para criar e resolver situações-problemas, com compreensão, refletindo sobre as 

situações que os rodeiam e promovendo a construção do pensamento lógico abstrato. 

Preocupamo-nos em desenvolver o conhecimento matemático, despertando no educando o espírito da 

investigação, além de fornecer elementos básicos para a participação desses na vida em sociedade, formando 

alunos capazes de crítica e autocrítica, e que pensem criativamente. 

 
MATERIAL ESTRUTURADO 
 O material para a implementação da proposta consta de: 

• Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 
atividades são complementares e consonantes ao livro didático e o professor deve utilizá-las para o 
planejamento e organização de sua aula.  

• Livro didático. 
 

 

SUGESTÃO DE ROTINA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: Apresentar o conteúdo a partir de uma 

situação-problema.  

 

Vivência com o material concreto: Vivenciar a partir de situações significativas propostas pelo professor os 

conteúdos abordados favorecendo a compreensão do mesmo.  

 

Atividade do aluno – Livro didático: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  

As atividades estão agrupadas em torno dos eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas e Números e operações. 

As atividades de Tratamento da informação permeiam os demais blocos. 
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SUGESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO DAS HABILIDADES DE MATEMÁTICA – 3 atividades semanais 

 

ETAPA 1 
ESPAÇO E FORMA 
Orientar-se por um sistema de coordenadas de modo a determinar as direções em cima e embaixo, à frente e 
atrás, ao lado (direita e esquerda) em relação ao próprio corpo. D12 – EF01MA11 e EF01MA12 
Identificar os conceitos espaciais tomando como referência o próprio corpo. D12 – EF01MA11 e EF01MA12 
Identificar a localização de pessoa e/ou objeto tendo como referência o próprio corpo. D12 – EF01MA11 e 
EF01MA12 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Associar atividades do cotidiano aos períodos: manhã, tarde, noite, hoje e amanhã. D15 – EF01MA16 
Utilizar corretamente os termos: antes, agora, depois, depressa, devagar, entre, já, pouco tempo, muito tempo, 
ao mesmo tempo. D15 – EF01MA16 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros 
agrupamentos. EF01MA02  
Representar o processo de contagem até 100, identificando os significados e funções dos números em diferentes 
contextos. D1 – (EF01MA04 contagem até 100 e EF01MA01 funções dos números) 
Expressar o número de objetos obtidos em uma contagem. (EF01MA04) 
Construir, de forma oral, sequência numérica crescente e decrescente de 1 em 1, 2 em 2, 10 em 10, a partir de 
um número determinado. 
Classificar objetos mediante um atributo comum. (EF01MA09) 
Explicitar os critérios de agrupamentos realizados na classificação.  
Seriar objetos de acordo com critério determinado.  
Inserir objeto em um grupo em que os objetos estão seriados. 
Comparar grupos de objetos utilizando diferentes estratégias para quantificá-los (pareamento, estimativa).  
(EF01MA03) D7 
Complementar um grupo de objetos para que fique com a mesma quantidade que outro determinado.  
Organizar grupos de objetos em ordem crescente ou decrescente considerando as diferenças numéricas entre 
eles.  
Inserir um grupo entre outros organizados por ordem numérica.  
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula.  
Ler e localizar informações e dados em tabela simples. D16 - (EF01MA21) 
 
ETAPA 2 
ESPAÇO E FORMA 
Identificar as figuras tridimensionais, denominando (cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, cone e esfera). D10 
- (EF01MA13) 
Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem.  
Reproduzir formas geométricas tridimensionais. D10 - (EF01MA13) 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Utilizar os termos: antes, entre, depois, ontem, hoje, amanhã, agora, já, pouco tempo, muito tempo, ao mesmo 
tempo, depressa e devagar. D15 - (EF01MA16) 
Localizar atividades no quadro das rotinas diárias de sala de aula e nos dias da semana.  
Medir o tempo gasto nas atividades de sala de aula utilizando unidades não padronizadas e a ampulheta.  
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Identificar os símbolos utilizados para codificar números de zero a nove. 
Grafar corretamente os algarismos.  
Representar o sistema de numeração decimal a partir de suas características, realizando agrupamentos de 10 
unidades para dar origem à dezena. 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher gráfico pictórico com dados relativos a atividades de sala de aula.  
Ler informações e dados em gráfico produzido pela turma. D17(EF01MA21) 
Preencher gráfico de colunas em malha quadriculada.  
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Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula.  
ETAPA 3 
ESPAÇO E FORMA 
Identificar as figuras tridimensionais, denominando (cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, cone e esfera). D10 
-(EF01MA13) 
Descrever situações vivenciadas destacando as relações espaciais. D12 -(EF01MA11) 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Relacionar medidas de tempo, associando atividades do cotidiano aos períodos: manhã, tarde, noite, hoje e 
amanhã; D15 - (EF01MA16) 
Utilizar calendário e relógio como instrumentos de registro de tempo. D15 - (EF01MA17) 
Ler horas exatas em relógio digital. 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Completar sequências de números naturais. (EF01MA10) D6  
Realizar contagem oral de 10 em 10, nomeando as dezenas até 100. 
Identificar padrões, investigando regularidades em sequências de números, objetos ou figuras. 
Representar números naturais, até 100,   
a) lendo-os. 
b) escrevendo-os através de algarismos. D3 
c) escrevendo-os por extenso. D3 
d) associando-os à sua escrita por extenso. D3 
e) ordenando-os em séries crescentes e decrescentes. D7 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula.  
Ler e localizar informações e dados em tabela simples. D16 - (EF01MA21) 
 
ETAPA 4 
ESPAÇO E FORMA 
Representar com objetos (blocos e massa de modelar etc.) vivências ocorridas na escola, utilizando os conceitos 
espaciais.  
Representar com desenho, vivências ocorridas na escola, utilizando os conceitos espaciais.  
Descrever oralmente as representações realizadas destacando as relações espaciais. EF01MA11 e EF01MA12 
Apontar características observáveis nas figuras tridimensionais como: formas arredondadas ou pontudas; 
superfícies planas ou curvilíneas; possibilidade de rolar ou não; e outras.  
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Nomear os dias da semana e meses do ano. 
Reconhecer a sequência dos dias da semana e meses do ano. D15 - (EF01MA17) 
Interpretar calendário mensal. D15 - (EF01MA17) 
Registrar datas com dia, mês e ano. D15 - (EF01MA18) 
Realizar estimativa. 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 
(EF01MA05) D4 – D7 
Representar números naturais, até 100,  
f) comparando-os em pares para assimilar a ideia de maior e menor valor. D7 - (EF01MA05) 
g) completando sequência numérica com intervalo igual a 1, 2 ou 10. D6 - (EF01MA10) 
h) construindo sequência numérica com intervalo igual a 1, 2 ou 10. 
i) determinando o seu antecessor e o seu sucessor. 
Identificar padrões, 
c) descrevendo a regularidade crescente dos valores adicionados em uma sequência numérica finita. 
d) descrevendo a regularidade em uma sequência de objetos ou figuras, por suas características. 
e) construindo sequências de números em ordem crescente, conforme a regularidade estabelecida. 
f) construindo sequências de objetos ou figuras, conforme a regularidade estabelecida. 
Utilizar estimativas ao trabalhar com quantidades.  
Demonstrar, com uso de materiais, que dois ou mais grupos de objetos podem ser reunidos, passando a 
constituir um grupo maior.  
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Demonstrar, com uso de materiais, que um ou mais objetos podem ser acrescentados a outro grupo tendo como 
resultado um grupo maior.  
Demonstrar, com uso de materiais, que é possível retirar um grupo de objetos de outro grupo, desde que este 
seja igualou maior.  
Indicar quantos objetos faltam a um grupo para que este tenha uma determinada quantidade.  
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher gráfico pictórico com dados relativos a atividades de sala de aula. (EF01MA22) 
Ler informações e dados em gráfico produzido pela turma. D16 -(EF01MA21) 
Preencher gráfico de colunas em malha quadriculada.  
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula. (EF01MA22) 
 
ETAPA 5 
ESPAÇO E FORMA 
Identificar posição de pessoa e/ou objeto presentes em representações utilizando um ponto de referência e 
orientação a partir de seu próprio corpo. D12 - EF01MA11 e EF01MA12 
Movimentar-se e/ou deslocar-se mediante determinadas orientações espaciais.  
Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa fornecendo-lhe determinadas orientações espaciais.  
Registrar deslocamentos na medida em que são realizados, utilizando setas indicadoras de sentido.  
Reproduzir deslocamentos em malhas quadriculadas.  
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Identificar as cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 
Utilizar dinheiro em brincadeiras. 
Comparar valores para reconhecer o que é mais caro e mais barato. 
Relacionar os valores de moedas e cédulas. D13 - (EF01MA19) 
Utilizar a notação R$ para expressar valores. 
Resolver problemas, com valores em reais, que envolvam situações do cotidiano. D13 - (EF01MA19) 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Aplicar os fatos fundamentais da adição e subtração. D8 - (EF01MA06) 
Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração utilizando estratégias próprias e 
descrever o processo de resolução realizado. D9 - (EF01MA08) 
Realizar cálculos utilizando estratégias próprias (adição e subtração).  
Interpretar situações que demandam ação de reunir quantidades iguais nas vivências do cotidiano.  
Interpretar situações que demandam ação de repartir uma quantidade em partes iguais nas vivências do 
cotidiano.  
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula.  
Ler e localizar informações e dados em tabela simples. D16 -(EF01MA21) 
 
ETAPA 6 
ESPAÇO E FORMA 
Identificar as figuras planas, nomeando-as (quadrado, retângulo, triângulo e círculo).  D11 -(EF01MA14) 
Identificar formas planas nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. D11 -(EF01MA14) 
Reproduzir figuras planas por meio de recortes e dobraduras.  
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Medir comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas. D14 - (EF01MA15) 
Comparar os resultados de medições realizadas com o uso de unidades de medida não padronizadas. D14 -
(EF01MA15) 
Utilizar os termos: menor, maior, médio, alto, baixo, comprido, curto, estreito, largo, longe, perto.  D14 -
(EF01MA15) 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Calcular adição com números de até dois algarismos sem reserva. (EF01MA08) 
Calcular subtração com números de até dois algarismos sem reagrupamento. (EF01MA08) 
Representar o sistema de numeração decimal a partir de suas características, 
e) aplicando as regras de troca. 
f) relacionando dezena/unidades. 
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g) realizando a composição ou decomposição de números naturais com dois algarismos, conforme o princípio 
aditivo. D5 -(EF01MA07) 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher gráfico pictórico com dados relativos a atividades de sala de aula. (EF01MA22) 
Ler informações e dados em gráfico produzido pela turma. D17 - (EF01MA21) 
Preencher gráfico de colunas em malha quadriculada.  
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula. (EF01MA22) 
 
ETAPA 7 
ESPAÇO E FORMA 
Identificar as figuras planas, nomeando-as em (quadrado, retângulo, triângulo e círculo). D11 - (EF01MA14) 
Identificar formas planas nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. D11 - (EF01MA14) 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Comparar a massa de objetos em vivências, determinando o pesado/leve.  D14 - (EF01MA15) 
Comparar os resultados de medições realizadas com o uso de unidades de medida de massa não padronizadas.  
D14 -(EF01MA15) 
Medir capacidades utilizando unidades de medida não padronizadas. D14 - (EF01MA15) 
Utilizar os termos cheio e vazio. D14 - (EF01MA15) 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Nomear as duas primeiras ordens. 
Identificar a posição das duas primeiras ordens. 
Determinar o valor posicional dos algarismos em números de até duas ordens. 
Representar números ordinais até 10º, 
a) reconhecendo-os como indicadores de ordem. D2 - (EF01MA01) 
b) identificando-os. 
c) lendo-os. 
d) escrevendo-os através de algarismos. 
e) escrevendo-os por extenso. 
f) associando-os à sua escrita por extenso. 
g) utilizando-os em situações cotidianas. 
Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração utilizando estratégias próprias e 
descrever o processo de resolução realizado. D9 - (EF01MA08) 
Calcular adição com números de até dois algarismos sem reserva. (EF01MA08) 
Calcular subtração com números de até dois algarismos sem reagrupamento. (EF01MA08) 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula. 
Ler e localizar informações e dados em tabela simples. D16 - (EF01MA21) 
 
ETAPA 8 
ESPAÇO E FORMA 
Reconhecer elementos primitivos da geometria, identificando linhas retas e curvas. 
Identificar a diferença entre curvas abertas e fechadas. 
Reconhecer eixos de simetria, identificando-os nos objetos do mundo físico. 
Identificar elementos de simetria e não simetria. 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
Utilizar, com noções de sentido, os termos: quente, frio e gelado, para referenciar a medida de temperatura. 
Utilizar, com noções de sentido, os termos: grosso, fino, estreito, largo, fundo e raso, para referenciar 
dimensões. (EF01MA15) 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
Relacionar a multiplicação à ideia de adição de parcelas iguais. 
Relacionar a divisão à ideia de partilha. 
Representar números racionais, 
a) dividindo um objeto em duas partes iguais. 
b) dividindo coleções de materiais disponíveis em duas porções iguais. 
c) registrando metades graficamente. 
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TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
Preencher gráfico pictórico com dados relativos a atividades de sala de aula.  
Ler informações e dados em gráfico produzido pela turma. D17 - (EF01MA21) 
Preencher gráfico de colunas em malha quadriculada.  
Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula.  
Aplicar conceitos de probabilidade, identificando eventos cotidianos que envolvam noções de acaso. 
Classificar eventos cotidianos que envolvam as noções de acaso como acontecerá, não acontecerá ou pode 
acontecer. (EF01MA20) 
Realizar experimentos predefinidos, com uma tentativa, em eventos cotidianos, que tenham mais de um 
resultado. 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO MAIS ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

TÓPICOS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
DESCRITORES HABILIDADES 

T1 – Números e 

Operações 

 

Reconhecimento de 

números no contexto diário: 

indicação de quantidades, 

indicação de ordem ou 

indicação de código para a 

organização de informações. 

D01 
Executar a contagem de um grupo de 

objetos/pessoas/animais. 

D02 Reconhecer números ordinais. 

Leitura, escrita e 

comparação de números 

naturais. 

Reta numérica 

D03 
Corresponder números naturais a sua 

escrita por extenso. 

D04 
Identificar números naturais segundo 

critério de ordem. 

Composição e decomposição 

de números naturais 
D05 

Identificar composição ou decomposição 

de números naturais. 

Sequências recursivas: 

observação de regras 

utilizadas em seriações 

numéricas 

D06 
Completar sequências de números 

naturais. 

Quantificação de elementos 

de uma coleção: estimativas, 

contagem um a um, 

pareamento ou outros 

agrupamentos e 

comparação. 

D07 
Comparar ou ordenar quantidades pela 

contagem. 

Construção de fatos básicos 

da adição  
D08 Executar a adição de números naturais. 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar, 

retirar) 

D09 

Utilizar números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou da 

subtração, na resolução de problemas. 

T2 – Geometria 

Figuras geométricas 

espaciais: 

reconhecimento e relação 

com objetos familiares do 

mundo físico 

D10 
Identificar representações de figuras 

tridimensionais. 

Figuras geométricas planas: 

reconhecimento e relação 

com objetos familiares do 

mundo físico 

D11 
Identificar representações de figuras 

bidimensionais. 

Localização de objetos e 

pessoas no espaço, 

utilizando diversos pontos de 

referência e vocabulário 

apropriado 

D12 

Identificar a localização ou a 

movimentação de pessoas ou objetos em 

uma representação plana do espaço. 
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T3 – Grandezas e 

Medidas  

Sistema Monetário 

Brasileiro: reconhecimento 

de cédulas e moedas 

D13 
Identificar e corresponder cédulas e/ou 

moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

Medida de comprimento, 

massa e capacidade: 

comparações e unidades de 

medida não convencionais 

D14 

Comparar ou ordenar o objeto/pessoa/ 

animal por meio dos atributos de 

tamanho, comprimento, espessura, 

altura e capacidade. 

Medidas de tempo: unidades 

de medida de tempo, suas 

relações e o uso do 

calendário 

D15 
Utilizar medidas de tempo na resolução 

de problema. 

T4 – Tratamento 

da Informação 

Leitura de tabelas e gráficos 

de colunas simples 

D16 
Identificar informações a partir de dados 

dispostos em tabelas 

D17 
Identificar dados apresentados por meio 

de gráficos. 

 

 Apenas na avaliação somativa (final). 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ser periódica e sistemática e destina-se a revelar as dificuldades dos alunos para que 

seja possível realizar as intervenções necessárias na sala de aula. 

As avaliações constituem, ao mesmo tempo, um forte instrumento de gestão escolar e um instrumento 

de acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelos Coordenadores Pedagógicos das escolas. 

Se o trabalho pedagógico se realiza na aprendizagem dos alunos, a avaliação pode nos revelar como 

anda esse trabalho, quais são as debilidades do ensino e da aprendizagem e quais pontos desse processo de 

ensino-aprendizagem precisam de intervenções pedagógicas. 

Quando, por exemplo, a avaliação revela que a maior parte dos alunos de uma determinada turma do 

2º ano tem dificuldades com a fluência de leitura, os gestores podem levantar variadas hipóteses e suas 

respectivas possibilidades de intervenção.  

A avaliação que propomos não é punitiva. Ela tem caráter diagnóstico e deve servir para apontar as 

debilidades no trabalho realizado na sala de aula e apontar as possibilidades de intervenção para corrigir essas 

debilidades.  

Por isso, esta avaliação é, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho e acompanhamento do professor, 

do coordenador pedagógico e da gestão da escola, não sendo substitutiva de outras avaliações de caráter mais 

formativo realizadas pelo professor. 

Para o 1º ano será proposto um tipo de avaliação: 

• Avaliação da fluência de leitura: pelo menos uma vez por mês o professor deverá “medir” a qualidade da 

leitura, para observar seu progresso. Os textos para esta avaliação são disponibilizados pelo Programa. 

A avaliação pode ser feita na sala de aula, chamando um aluno de cada vez, ou em sala separada. Em 

ambos os casos é importante o auxílio do coordenador pedagógico. Durante a avaliação de fluência o 

restante dos alunos deve fazer outra atividade. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 

ESTUDOS SUPLEMENTARES 
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É preciso saber! 

 

ALFABETIZAR E LETRAR: NOSSA ESCOLA CONSEGUE ATENDER A ESTA DEMANDA? 

Jocelaine Regina Duarte Rossi 

 

“Tive um chão (mas já faz tempo) 

Todo feito de certezas 

Tão duras como lajedos. 

Agora (o tempo é que o fez) 

Tenho um caminho de barro 

Umedecido de dúvidas. ” 

 

Os versos acima são fragmentos do poema As ensinanças da dúvida2 do poeta amazonense Thiago de 

Mello. Foram escolhidos para abrir este texto, para que nos deliciemos com sua beleza e, também, para que 

iniciemos uma reflexão sobre algumas controvérsias teóricas e metodológicas que têm envolvido o processo de 

alfabetização escolar. 

As certezas que porventura tínhamos sobre este tema (nosso chão lajedo), em boa parte, não nos 

sustentam mais. Os estudos e pesquisas realizados nesta área, ao invés de pavimentar nosso percurso, têm 

umedecido nosso chão de terra com dúvidas, nos obrigando a ficar atentos a cada passo do caminho. Ao invés de 

lamentar esta instabilidade, preferimos enaltecê-la, pois cremos ser assim que avançamos e produzimos 

conhecimentos. 

Ensinar as primeiras letras, ajudar os alunos a apropriarem-se do sistema de escrita, apesar de 

primordial, já não esgota a função dos primeiros anos do ensino fundamental. É preciso garantir que as crianças 

aprendam a ler e escrever com autonomia, mas fundamentalmente, que façam uso dessa aprendizagem em suas 

ações sociais cotidianas. É preciso alfabetizar e letrar. E, a partir dessa nova exigência, surge um termo novo para 

o vocabulário dos educadores: letramento. 

A palavra letramento é relativamente recente no léxico da Língua Portuguesa3. Se buscarmos localizá-la 

em edições mais antigas, mesmo dos nossos dicionários mais tradicionais, não a encontraremos. Apesar da 

palavra letramento ser pouco conhecida, outras palavras do mesmo campo semântico nos são muito familiares 

como: analfabetismo, analfabeto, alfabetizar, alfabetização, alfabetizado e, mesmo, letrado e iletrado. Essas 

palavras já nos eram familiares, pois convivemos com pessoas que sabem ler (alfabetizadas) e pessoas que não o 

sabem (analfabetos) desde os tempos do Brasil colônia.  

Como já foi enunciado acima, o termo letramento surge porque apareceu um fato novo que 

precisávamos nomear um fenômeno até então inexistente4: pessoas se alfabetizando, aprendendo a ler e 

escrever, mas não necessariamente incorporando a prática da leitura e da escrita em suas vidas. Fomos 

descobrindo que aprender a ler e escrever não é suficiente. A criança (e também o adulto) precisa desenvolver a 

compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética e saber usá-lo, em situações reais de 

comunicação. Precisamos, a partir dessa constatação, ampliar nosso conceito de alfabetização.  

 
2 MELLO, Thiago. Os estatutos do homem. Coleção Literatura em minha casa, Vol 1, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
3 Os primeiros registros escritos da palavra letramento datam de meados dos anos 80. 
4 Não está nos objetivos desse texto discutir questões relativas ao dinamismo da Língua portuguesa, mas abre-se aqui um 
espaço para reflexões futuras: a língua é um instrumento vivo que se transforma como se transformam seus usuários. Basta 
pensarmos nas muitas palavras que paramos de utilizar por deixarem de ser significativas para o tempo no qual vivemos e 
quantos vocábulos novos e ampliações de sentidos foram introduzidos ao nosso falar, por exemplo, pelo avanço da internet 
no nosso meio (e-mail, teclar, internauta etc.) 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          1º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 27 

Segundo Magda Soares, pesquisadora mineira que a vários anos estuda o conceito e as implicações do 

letramento, este termo deriva da palavra inglesa literacy que designa “a condição de ser letrado”, mas no 

português assume um significado mais amplo, não podendo ser considerado sinônimo de “letrado”. 

Tomemos, portanto, a definição de letramento da autora citada:  

Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. É 

o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 

apropriado da escrita e de suas práticas sociais.  

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever. Aprender a ler e 

escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a 

língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua 

‘propriedade’. (Soares, 2003) 

A grande diferença entre os dois conceitos (alfabetização e letramento) é que o indivíduo alfabetizado 

é aquele que sabe ler e escrever e domina a técnica da leitura e da escrita. Já o indivíduo que vive em estado de 

letramento é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 

adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita.  

Mas que demandas sociais seriam essas? Para a sociedade na qual vivemos poderíamos citar: ler com 

autonomia livros, jornais e revistas, redigir um ofício, um requerimento, preencher um formulário, escrever uma 

carta ou e-mail, encontrar informações num catálogo telefônico, numa conta de luz, ler um contrato, um manual 

de instruções, uma bula de remédios etc. 

Note-se que na frase acima está em destaque a expressão para a sociedade na qual vivemos. Quando 

falamos em ler e escrever, estamos falando de duas habilidades que têm inúmeras graduações de proficiência. 

Uma pessoa pode dominar a leitura ao nível da leitura de uma carta com palavras familiares ou ter condições de 

ler com compreensão o último livro de Saramago (A viagem do elefante). 

Da mesma forma, pode dominar a escrita ao nível da produção de um bilhete simples ou ser capaz de 

produzir uma dissertação ou tese ou mesmo um soneto. Os níveis de letramento adequados são difíceis de 

estabelecer, pois dependem do grupo social do qual o indivíduo faz parte. 

É fundamental que levantemos outra questão: O que se deve priorizar, alfabetização ou letramento?  

Aqui vale um alerta: precisamos considerar a tendência da educação de aderir aos modismos, 

oscilando por vezes entre aportes teóricos e metodológicos extremos, como se fosse um pêndulo. Letramento, 

não surge para substituir o termo alfabetização, bem como as atividades que envolvem práticas sociais de leitura 

e escrita não substituem as atividades especificamente planejadas para o aprendizado do sistema de escrita, que 

é uma convenção e, portanto, precisa ser ensinado aos membros inexperientes da cultura. Convém lembrar, 

também, que o baixo nível de letramento só começa a torna-se visível quando se resolve minimamente a 

questão do analfabetismo. 

Não estamos afirmando que se deva priorizar um em relação ao outro, nem mesmo que precisemos 

dividir o processo em momentos estanques, primeiro vamos alfabetizar, para depois letrar. Ambos os processos 

podem e devem acontecer simultaneamente, mas em alguma medida, o letramento depende da alfabetização, 

do domínio do sistema de escrita. 

De acordo com Magda Soares, alfabetizar e letrar “são processos independentes, mas 

interdependentes e indissociáveis. A alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais 

de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no 

contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 

leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

A autora defende a utilização dos dois termos (alfabetização e letramento) e justifica: “embora 

designem processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, são processos de natureza 
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fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam 

formas de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, processos diferenciados de ensino” (Soares, 2006). 

Ainda segundo Soares: 

Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da 

especificidade da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema 

da escrita, alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que 

a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se refere à 

etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e 

de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; 

em terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 

diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demandando uma metodologia 

diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias, 

algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – particularmente a 

alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino incidental, indireto e 

subordinado a possibilidades e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade de rever 

e reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, de modo a 

torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da 

língua escrita nas escolas brasileiras. (Soares, 2006) 

Voltemos à questão de que dá título a este texto: Nossa escola consegue atender à demanda de 

alfabetizar e letrar? 

Para que haja condições favoráveis ao letramento é preciso que busquemos resolver duas questões. A 

primeira delas é garantir escolarização eficiente para toda a população, uma escola que ensine a ler e escrever a 

todos os seus alunos.  A segunda depende diretamente da primeira, mas não é menos importante, dominando a 

técnica para ler e escrever, estes alunos precisam dispor de material de leitura adequado para desenvolver a 

habilidade da leitura e de uma escola que os incentive a isso. 

Busquemos nos aproximar um pouco mais da realidade com a qual convivemos, crianças do terceiro 

ano do ensino fundamental, oriundas de famílias de baixa renda onde a circulação do material escrito dentro de 

sua casa é muito escassa ou inexistente.  

Podemos considerar que, em sua maioria, essas crianças já dominam o sistema de escrita alfabética. E 

se já o fazem não foi por conviverem amplamente com meios sociais letrados, mas porque em anos anteriores 

trabalharam com atividades sistemáticas de desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, identificação 

das relações fonema-grafema, atividades de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e 

reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita, próprias da 

alfabetização, mas também com atividades envolvendo textos de gêneros variados e participaram de 

experiências variadas de leitura e escrita. Podem já dominar os fundamentos iniciais da leitura e da escrita, mas 

precisam que estas habilidades se ampliem.  

Se criarmos condições para que estas crianças circulem em ambientes de letramento, que tenham 

acesso a livros, revistas, bibliotecas, que convivam, ao menos na escola, com pessoas que leem e que valorizam 

essas práticas, estaremos favorecendo que estas crianças vejam as práticas de leitura e escrita como essenciais 

para a convivência social e, sobretudo, como atividades muito prazerosas e estaremos trabalhando para o 

crescimento do seu nível de letramento. 

Finalizamos estas reflexões com as palavras de outro poeta. Estas sim, carregadas de certezas:  

 “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.” (Mário Quintana) 

Bibliografia: 

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as múltiplas facetas. Trabalho apresentado no GT Alfabetização, Leitura e 
Escrita, durante a 26ª. Reunião Anual da ANPEd, realizada em poços de Caldas, de 5 a 8 de outubro de 2003. 
______________. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
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É preciso saber! 

 

LEITURA 

A leitura já foi considerada apenas como uma atividade mecânica de decodificar palavras, ou de extrair 

sentidos que supostamente estariam prontos no texto. Ao se pensar desse modo, a crença era a de que, para se 

tornar um leitor competente, bastava aprender a ler nos anos iniciais de escolaridade e depois o aluno já saberia 

ler qualquer texto. 

Hoje já se sabe que a leitura é uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das 

relações que estabelece entre as informações do texto e seus conhecimentos. Leitura não é apenas 

decodificação, é também compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre 

o texto. A decodificação é uma parte da leitura, na qual o leitor, basicamente, junta letras e forma sílabas; junta 

sílabas e forma palavras e junta palavras para formar frases. No processo de leitura, à medida que informações 

de um texto vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e os seus 

conhecimentos prévios, unidades de sentido vão sendo construídas. Ou seja, a compreensão se processa. Ao 

compreender o texto, o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a 

crítica ao que é dito. 

A leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Como atividade cognitiva, 

pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais (como perceber, 

levantar hipóteses, localizar informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 

estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre 

um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições 

muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) tem seus próprios 

objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo. 

É importante que a escola toda – e não somente professores dos anos de alfabetização – esteja 

consciente de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade, isto é, 

podem ser ensinadas estratégias de leitura que ajudam o leitor a ler melhor. Outra consideração para quem 

ensina é que é importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados. Isto é, ler para interagir com um 

autor à distância por meio do texto escrito, buscando prazer, ou distração, ou informação, ou conhecimento. Os 

diferentes gêneros discursivos se prestam a diferentes objetivos de leitura, e para cada um há uma estratégia 

específica, mais eficaz. Por exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia buscando informações, 

ou ler um livro didático para estudar e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair – cada um 

desses processos é diferente dos outros e requer procedimentos diferentes. Há grandes vantagens em se pensar 

a leitura desse modo. A principal delas é a de mostrar que existem formas para aumentar a competência em 

leitura ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização. 

 

Autor: Delaine Cafiero Bicalho, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras FALE. 
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É preciso saber! 
 

A APRENDIZAGEM DA LEITURA INICIAL 
 

A aprendizagem da leitura inicial não é uma instância fácil. Não há bases naturais para os sistemas de 
escrita formados por unidades diferentes. Há uma base genética, as características do aparelho fonoarticulatório 
do homem, para o surgimento da linguagem oral. O habitual da linguagem oral em todas as comunidades 
humanas conhecidas faz da sua aprendizagem um processo natural. Não acontece assim com nenhum código 
visuoverbal: todos devem ser laboriosamente aprendidos por cada geração (Marckworth, 1972), quase sempre 
no contexto de uma relação professor-aluno. Essa aquisição constitui um processo de aprendizagem complexo. 
Uma vez que o leitor descobre as regras necessárias para transformar os sinais em seus equivalentes verbais, 
progride para a capitação direta do significado, utilizando para isso, o seu domínio da linguagem e o seu nível de 
conhecimento e de conceitualização. 

De alguma maneira, a aprendizagem do código som-letra impressa é equivalente a montar as peças de 
um quebra-cabeça (Resnick, 1999). A tarefa no começo é difícil, porque as opções são muitas, mas 
progressivamente esta vai se tornando mais fácil e mais rápida, à medida que os padrões se tornam mais claros e 
as opções diminuem. 

Um quebra-cabeça se torna mais fácil quando, ao começá-lo, se põe as peças dos cantos que servem 
para assinalar um ponto de referência claro.  Isso é comparável à quando as crianças percebem que as letras 
substituem os sons e que os sons podem ser combinados para formar palavras. Uma vez que os cantos são 
completados, o próximo passo é preencher os meios. Isso leva mais tempo porque as opções são mais 
numerosas – é comparável ao momento em que as crianças aprendem novas correspondências letra-som e, ao 
mesmo tempo desenvolvem a habilidade de reconhecer palavras formadas por eles. Finalmente, uma vez que a 
maioria das peças do quebra-cabeça está no lugar, os quadros ou as ilustrações proporcionam mais indícios, e as 
alternativas diminuem. Neste ponto, o quebra-cabeça praticamente termina por si mesmo. Da mesma maneira, 
as crianças das primeiras séries aprendem o código mais fácil e rapidamente à medida que mais o praticam e 
contam com o apoio do professor e de materiais didáticos, tais como baralhos fônicos, letras móveis, etc. 

Paralelamente à aprendizagem do código som-letra impressa, as crianças necessitam dominar um 
vocabulário visual. Isso implica reconhecer um conjunto de palavras à primeira vista, a partir de sua forma, e 
compreender seu significado sem necessidade de sonorizar os fonemas que as integram. A criança vai formando 
um progressivo vocabulário visual com base nas palavras que permanecem estáveis dentro da sala com cartazes 
escritos, com as que formam seu nome e o de seus colegas, com palavras que integram textos com os quais 
brinca de ler porque os conhece de memória, etc. o repertório do vocabulário visual das crianças também se 
incrementa com palavras como a, o, umas, uns, também, elas e outras que se repetem com frequência nos 
textos. 

Essa habilidade para reconhecer palavras individuais de forma rápida e sem a atenção consciente 
facilita à criança a automatização do processo de decodificação das palavras e apoia sua relação com os 
significados. O reconhecimento das palavras também é facilitado graças aos indícios estruturais e contextuais e 
pelos indícios dados pelas ilustrações. 

As crianças de ambientes privilegiados do ponto de vista da linguagem escrita descobrem, desde muito 
cedo, que os pequenos sinais que aparecem nas páginas dos livros permitem que os adultos repitam os mesmos 
contos; uma pequena percentagem delas (em torno de 5%) é capaz de descobrir o código sem necessidade de 
enfrentar uma aprendizagem sistemática da leitura.  Esses leitores precoces conseguem essa aprendizagem 
quando, dentro de casa, estão rodeados de um ambiente letrado; quando os pais leem habitual e repetidamente 
na hora de dormir, e elas vão olhando as palavras impressas, e quando um ou mais dos adultos que as rodeiam é 
um leitor habitual. 

No entanto, uma percentagem importante de crianças sob as mesmas condições não descobre 
espontaneamente o código e necessita, como a maioria, que as habilidades de decodificação sejam ensinadas de 
forma direta e explícita. Isso é ainda mais necessário quando as crianças provêm de ambientes 
predominantemente orais, com limitada experiência do mundo letrado e quando apresentam necessidades 
educativas especiais. 

Assim, a imersão intensiva das crianças em experiências com a linguagem escrita, desde cedo, não 
garante que a totalidade delas descubra, por si mesmas, o processo de decodificação. A leitura inicial implica 
aprender a ler de forma independente. O leitor tem de aprender a reconhecer ou identificar uma palavra por 
discriminação de todas ou algumas de suas letras componentes, associando-as a seu som mediante a aplicação 
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de diversas técnicas de reconhecimento de palavras: regras fônicas, análise estrutural, utilização de indícios 
contextuais, entre outros aspectos, todos os quais necessitam, em sua grande maioria, ser aprendidos por meio 
de um ensino explícito e sistemático, dado por um mediador eficiente. 

 
Desenvolvimento do vocabulário visual 

A experiência da criança diante da leitura significa ir adquirindo padrões automáticos de estímulo-
resposta diante das palavras impressas. As palavras correspondentes ao seu vocabulário visual ou palavras “à 
primeira vista” são aprendidas em várias fontes: televisão, computador, sinais de trânsito, anúncios, títulos, 
placas de lojas, nomes de ruas, sala de aula, especialmente quando esta cumpre com a recomendação de ser 
uma sala de aula “letrada”. Algumas sugestões para sua ampliação são as seguintes: 

• Se uma criança conhece instantaneamente um dado número de palavras, pode-se aproveitar essa 
capacidade para lhe ensinar a ver e a ouvir semelhanças entre as palavras que conhece e outras novas que se 
apresentem. O manejo de um vocabulário à primeira vista é um instrumento valioso quando é utilizado como 
ajuda para “decodificar” outras palavras. 

• Convém incrementar o vocabulário espontâneo de palavras à primeira vista. Quando a criança está 
mergulhada na “cidade gráfica”, o vocabulário à primeira vista se forma espontaneamente a partir do nome dos 
produtos, dos sinais de trânsito, da publicidade e de outras fontes. A sala de aula, como já se disse, pode 
reproduzir tal ambiente “letrado”, mas não é suficiente.  É necessário incrementar esse vocabulário, 
aparentemente espontâneo, com um conjunto de palavras-chave que sirvam para as crianças como um recurso 
mnemotécnico para comparar sons iniciais. As palavras-chave devem ser, simultaneamente, figurativas e 
inconfundíveis.  Por exemplo, a palavra tábua é figurativa, mas não é inconfundível, porque frente a sua 
ilustração uma criança pode responder madeira. Algumas palavras úteis são as seguintes: A – Asa; B – Burro; C – 
camelo; D – dado; E – elefante; F – foca; G – gato; H – hipopótamo; I – igreja; J – janela; L – lua; M – macaco; N – 
nariz; O – olho; P – pato; Q – queijo; R – rato; S – sol; T – tambor; U – uva; V – vaca; X – xícara; Z – zebra. 

 
Aprendizagem dos fônicos 

O programa de leitura emergente desenvolve a consciência fonológica da criança e lhe proporciona 
muita prática nessa área. Uma percentagem de alunos entra no ensino fundamental sabendo discriminar 
algumas formas de letras de outras e é capaz de nomear um grande número de letras. O passo que se enfatiza na 
leitura inicial se refere à aprendizagem dos fônicos, que é o termo que se denomina a aprendizagem da relação 
entre os símbolos (letras) e os fonemas, entendendo por fonema os sons constitutivos da fala. O conhecimento 
dessa correspondência envolve a aprendizagem de consoantes (j, r, n, s, etc.), de vogais, de grupos consonantais 
tais como br, gr, pl; dígrafos, como ch, lh e de ditongos (eu, ai etc). Para conseguir a independência na leitura, 
uma criança deve manejar um bom número dessas associações letra-som e ser capaz de aplicá-las em situações 
de leitura quando se depara com palavras desconhecidas, sejam impressas ou virtuais. 

O ensino dos fônicos na escola pode começar na etapa de transição, quando a criança dá sinais de se 
interessar e se estende em todos os estágios do ensino da leitura. 

Se a criança reconhece as palavras mão e maçã pode ser instruída para que perceba que meu e mula 
começam com o mesmo símbolo e possuem o mesmo som inicial. Assim, enquanto a criança está aprendendo a 
ler, pode-se utilizar o seu reconhecimento de sons e letras iniciais para reconhecer novas palavras. Se reconhece 
as palavras cala, bala, sala, também poderá reconhecer mala se, por outro lado, conhece mamãe e mano. Esse 
processo é chamado “substituição da consoante inicial” e só “funciona” relacionado a outras palavras 
“conhecidas”.  

Algumas recomendações para se conseguir um ensino adequado dos fônicos são as seguintes: 

• Realizá-lo a partir de uma rica conceitualização das funções da linguagem escrita. Décadas atrás, a principal 
fonte de debate sobre os fônicos era se começava da parte para o todo (partindo do ensino das letras e sons e 
juntando-os em palavras) ou do todo para a parte (começando pelas palavras e analisando-as por meio de suas 
letras e sons). Atualmente, isso não constitui um debate. O ensino letra-fonema não tem sentido para uma 
criança se esta não reconhece as funções da linguagem (para que servem) e a existência de distintos tipos de 
textos (contos, cartazes, volantes, poemas, receitas etc.). Entende-se melhor essa recomendação se se 
estabelece uma analogia com a ação de aprender a dirigir um automóvel: pode-se ensinar uma pessoa a fazer as 
marchas, já que é uma parte importante de saber dirigir; mas, se nunca viu um automóvel, essa aprendizagem 
não a leva a imaginar a forma e as funções de um automóvel; será apenas um exercício tedioso e cansativo. 
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• As crianças que estão imersas num ambiente letrado “interrogaram” vários estilos de textos, ouviram contos 
e poemas lidos ou contados ou fizeram um doce baseado numa receita etc., desenvolveram, com alta 
probabilidade, uma rica conceitualização sobre as funções da linguagem escrita e estão em ótimas condições de 
aprender os fônicos. 

• Uma segunda recomendação implica integrar o ensino dos fônicos dentro de um programa total de leitura. 
Apesar de sua utilidade, o ensino explícito e prática dos fônicos deveriam ocupar apenas 25% do tempo ou 
menos, no primeiro ano (Stahl, 1992), e o seu domínio deveria ser diretamente utilizável pelos alunos em vários 
textos autênticos, significativos e divertidos para eles. 

• Uma terceira recomendação é relacionar o som dos fônicos com a tomada de consciência da criança do 
ponto de articulação onde o som é gerado. Essa associação fonema/articulema é reforçada com a utilização de 
mediadores gestuais e táteis. Por exemplo, colocar os três dedos sobre a mesa para indicar a letra m. O apoio 
gestual serve de reforço para facilitar a memorização dos processos visuais, auditivos e articulatórios próprios 
que implicam. 

Para ensinar a associação fonema/grafema, algumas recomendações pontuais:  

• Escreve uma letra no quadro, pronunciando simultaneamente o seu som. Por exemplo: m 

• Pronunciar palavras que começam com tais letras, fazendo uma mímica, como se estivesse enchendo uma 
“urna” imaginária que você faz circular pela sala, para que as crianças “ponham” em seu interior outras palavras 
com o mesmo som inicial. 

• Propor aos alunos que se lembrem de uma letra em estudo e associem com o som inicial de uma palavra-
chave. Por exemplo: L com Lua. 

• Associar um gesto ao fonema em estudo. Por exemplo: m com o gesto de três dedos apoiados sobre a mesa. 

• Solicitar às crianças que recortem e formem conjuntos de palavras que comecem com o fonema em estudo. 

• Utilizar baralhos fônicos e cartas com letra impressas para realizar com eles conjuntos de atividades. 
Para reforçar a associação som/ponto de articulação/letra, sugere-se utilizar procedimentos como os 

seguintes: 

• Pedir às crianças que tomem consciência do ponto de articulação de alguns sons sentindo, com a mão, a 
vibração do aparelho fonador. Por exemplo, no caso da letra p, colocar o dedo da criança sobre os lábios para 
sentir como estes se abem com uma pequena explosão ao pronunciar a letra. 

• Ensinar-lhes alguns gestos que representam as letras ou sons.  No caso do m, o gesto lembra a forma da 
letra: colocam-se os dedos indicador, médio e polegar sobre a mesa para lembrar que a letra tem três apoios. 

• Associar as letras com uma determinada cor ou diferenciar as vogais das consoantes com base numa cor. 
Para reforçar a descoberta da combinação de letras entre si, recomendam-se alguns procedimentos como os 

seguintes: 

• Proporcionar aos alunos letra móveis ou cartas do baralho fônico e estimulá-los a descobrir livremente 
múltiplas combinações significativas. 

• No caso de uma criança que tenha dificuldade para ligar consoantes com vogais, convidá-la primeiro a unir 
as vogais. Por exemplo, o-i. Associar imediatamente essa palavra a uma ação. 

• Proporcionar reforço cinestésico para as primeiras associações de sons utilizando a representação gestual de 
cada letra ou som, traçando as letras com o dedo ou escrevendo-as sobre a areia, o quadro ou o papel. 

• Formar “famílias de palavras” substituindo as vogais de uma determinada palavra. Por exemplo:  mala, 
mula, mela, mola 

                   Pera, para, pura, pira 

• Incluir as palavras dentro de contextos significativos para as crianças e estimulá-las a formar textos breves. 
Para estimular o reconhecimento de sequências de sons dentro de uma palavra, sugere-se: 

• Estimular as crianças a associar cada letra que compõe uma palavra a uma semente ou ficha que é 
depositada num recipiente. Por exemplo, se pronuncia a palavra sol, deve depositar três sementes em vasos 
diferentes (s-o-l). 

• Estimula as crianças a formar palavras, cada uma delas segurando uma letra em sua mão. 

• Utilizar com as crianças letras móveis para formar sílabas, palavras e frases. 
 

Autores: Felipe Allende e Isabel Condemarin. 
A leitura – teoria, avaliação e desenvolvimento, Artmed, 8ª Edição, 2005. 
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MANEIRAS DE LER PALAVRAS 
 

             Primeiro, serão considerados os vários processos utilizados para ler palavras. Uma abordagem é a 
decodificação. Para explicar isto, preciso clarificar alguns termos. Fonemas são as menores unidades de som de 
palavras. Grafemas são as letras ou sequências de letras (também chamadas dígrafos) que representam fonemas 
na escrita. 
             Decodificação envolve o uso do conhecimento das relações grafema-fonema para identificar o som 
correspondente a cada letra, aglutinando-os em pronúncias que formam palavras reconhecíveis. Decodificação 
também envolve o uso do conhecimento de padrões ortográficos maiores que podem representar sílabas ou 
morfemas, e aglutinar estas unidades para gerar pronúncias. 
             A leitura de pseudopalavras é considerada a medida mais pura da habilidade de decodificação. Quando se 
usa regras da língua para decodificar as pseudopalavras, se percebe que elas soam como palavras reais. 
             Outra forma de ler palavras é por analogia. Esta estratégia envolve o uso de partes de palavras 
conhecidas para ler palavras desconhecidas, quando ambas possuem o mesmo padrão ortográfico. A 
possibilidade de ler palavras por analogia aumenta na medida em que os leitores aprendem as grafias de mais e 
mais palavras. 
             Outra abordagem é a predição, que envolve o uso de informação contextual e de uma ou mais letras para 
inferir a identidade das palavras. Por exemplo, “No hospital, os médicos e as e...” levaria você a prever 
“enfermeiras”. Obviamente, para ser capaz de prever palavras, os leitores necessitam ter conhecimento sobre os 
contextos específicos em que elas ocorrem, além de conhecer os vocabulários a serem usados. 
              A forma final é por meio da memória, também chamada de leitura por reconhecimento automatizado. A 
visão da palavra ativa sua pronúncia e seu significado na memória. Leitores podem fazer isto porque a palavra já 
foi lida anteriormente e armazenada na memória. A leitura acontece rapidamente, sem que sejam necessários 
passos intermediários de decodificação, analogia ou predição. A palavra é lida imediatamente como uma unidade 
inteira. 
             Agora que já identificamos várias maneiras diferentes de ler palavras, o que determina a estratégia que 
será utilizada na leitura? Depende de a palavra ser ou não familiar em sua forma escrita. Palavras desconhecidas 
são lidas por meio do uso de uma das três estratégias identificadas anteriormente: 

• A decodificação: funciona para ler palavras com grafia mais regular; 

• A analogia: funciona desde que os leitores já tenham aprendido palavras com padrões ortográficos 
semelhantes; 

• A predição: funciona ajudando a identificar palavras desconhecidas que são lidas em um contexto; 

• A memória – reconhecimento automatizado: funciona como um dicionário mental, uma vez que as 
palavras se tornam familiares e são armazenadas na memória, elas passam a ser lidas por 
reconhecimento automatizado. Importante da leitura por reconhecimento automatizado é que as 
palavras são lidas como unidades isoladas, sem pausas entre as letras ou partes das palavras. 

            Por tanto, acredita-se que ler palavras por reconhecimento automatizado é muito mais rápido. 
 
 
Referências Bibliográficas:  
Alfabetização no século XXI: Como se aprende a ler e a escrever / Organizadoras, Maria Regina Maluf, Cláudia 
Cardoso-Martins. – Porto Alegre: Penso, 2013. 
(Texto adaptado e resumido: Laura Constâncio) 
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS NA LEITURA 

Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma, parece simples: temos informações disponíveis, que 

recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é bem mais complexa do que isso. Primeiramente, 

precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória. Sabemos que nem sempre é fácil acessar as 

informações. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde as memórias são guardadas, mas há 

ativações neuronais que reconstroem as informações. Não precisamos entrar em detalhes relacionados ao 

funcionamento do cérebro, mas precisamos entender que não há ‘o’ conhecimento prévio, mas informações que 

podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações que não recuperamos nem 

reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Um segundo aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 

nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. Ele se renova, se modifica, se enriquece ou se perde a cada 

instante. Pensamos o tempo todo, e isso significa uma modificação constante das nossas ideias. Uma ideia ou 

conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente usamos. Se não usamos nunca, desativam 

tanto que caem no esquecimento. Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: 

conhecimento intuitivo, científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. 

Sendo assim, não podemos falar em ter ou não ter conhecimento prévio de forma taxativa. É preciso 

pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando e lembrar que muito conhecimento prévio é e pode 

ser gerado durante a leitura de um texto. Por exemplo, o conhecimento que acabei de construir, ou seja, o 

enriquecimento, a ativação ou reorganização da minha rede de conexões neuronais, isto é, o meu pensamento, é 

refeito a cada momento. O que construí há um segundo já é conhecimento prévio que vou usar na leitura das 

próximas palavras, frases ou textos. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se pressupõe 

que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. Elas são extremamente 

importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de informações que não são explicitamente 

apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do texto construindo a coerência dele. 

Desde a Educação Infantil e nos primeiros anos da alfabetização o professor pode facilitar a leitura de 

textos ajudando os alunos a ativarem informações que serão úteis na construção de sentidos, perguntando sobre 

as suas experiências com determinado tema ou assunto, com determinado repertório de gêneros textuais e com 

palavras que conhecem. A partir de textos que também ampliem o repertório de textos conhecidos, o professor 

pode discutir alguns conceitos, pressupostos, dados, fatos, que precisam ser conhecidos pelo leitor e que serão 

necessários para que ele construa significados para o texto ou faça inferências que vão possibilitar sua 

compreensão. 

Autor: Carla Viana Coscarelli, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE, 

 

Referências bibliográficas: 

KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 2008. 
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INFERÊNCIA NA LEITURA 

Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de 

uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos 

veículos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um 

raciocínio, uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, 

fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas relações – evidentes 

ou prováveis – e chega-se a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. 

 A concepção de que a inferência representa uma ligação entre duas ideias é assumida desde a 

Antiguidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” e designa o fato de duas proposições se interligarem, 

sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a consequente. Inferir é uma atividade associativa que 

pressupõe uma ordem, uma sequência entre as proposições. 

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os 

textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere 

ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está, 

de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma 

pista que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a 

inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a 

escrita. 

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados na memória dos indivíduos têm relação direta com a 

capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 

compreender um texto. Assim, os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, tudo o que está registrado 

em sua mente contribui para o preenchimento das lacunas textuais. 

Considerando que nem sempre a inferência gerada conduz a uma compreensão adequada, uma vez 

que são muitos os elementos envolvidos nessa complexa rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas de 

se lidar com as informações, é importante na alfabetização a mediação do professor. Promover a antecipação ou 

predição de informações, acionar conhecimentos prévios, verificar hipóteses são algumas das estratégias que ele 

pode ensinar os alunos a realizarem para que eles tenham boa compreensão leitora. O certo é que o processo 

inferencial ocorre com grande dinamismo e conduz o leitor a organizar constantemente as informações para 

processar e compreender o que lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estratégias que conduzem à 

explicitação dos implícitos, ao preenchimento de lacunas com informações que emergem com base em pistas 

textuais associadas ao conhecimento de mundo que tais pistas requisitam e, além disso, à exclusão ou 

confirmação de hipóteses cuja pertinência depende de comprovação. A informação inferida não está no texto, 

mas só pode ser acessada por meio dele. 

Autor: Regina L. Péret Dell’Isola, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE 

 

Referências bibliográficas: 

CURSINO-GUIMARÃES, S. e DELL´ISOLA, R. Repensando a inferência. Belo Horizonte: PUC-MG, 2014. 

DELL’ISOLA, R. Lúcia Péret. Leitura: inferência e contexto sociocultural. Belo Horizonte: Formato/Saraiva, 2001. 

MELO, H. M. Significação e Contexto: uma introdução a questões de semântica e pragmática. Florianópolis: Insular, 2000. 
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Tipologia e Gênero textual 

 

Os estudiosos têm diferentes definições sobre tipos e gêneros textuais. Aproveitaremos a definição de 

Marcuschi5 e afirmaremos que tipos textuais se referem aos propósitos comunicativos, ou intenções/finalidades 

para se escrever textos. Sendo assim, temos cinco tipos textuais: Narrativo, Descritivo-Informativo, 

Argumentativo-persuasivo, Procedimentos e Poético. Trataremos gêneros textuais como as inúmeras maneiras 

que podemos ter para atingirmos o propósito pretendido e estabelecermos comunicação, tanto escrita quanto 

oralmente. Os gêneros textuais escritos mais utilizados nas aulas de Língua Portuguesa são: fábula, conto, lenda, 

biografia, carta, notícia, tira de quadrinhos, descrição, dicionário, informativo, anúncio, convite, cartaz, receita, 

instruções, poema, parlenda, música etc. 

Os blocos Conversando com o texto e Cada texto do seu jeito visam ao desenvolvimento da 

compreensão dos textos, bem como das características que os definem quanto ao tipo e ao gênero textual. Entre 

os tipos e gêneros que serão estudados estão: 

 

1. Tipo textual – Poético 

 

Considerada uma das sete artes (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema), na poesia 

usa-se a linguagem humana com fins estéticos, em sentido figurado, diferente do seu uso comum. 

Os gregos faziam uso dessa linguagem, inicialmente, em uma cultura oral, posteriormente buscando, por 

meio de um vocabulário elevado, contar feitos heroicos ou narrativas trágicas. 

Ao longo do tempo, os poetas foram se tornando mais livres, e deram liberdade também à sua poesia. 

No entanto, quer preocupados com a forma, quer livres, hoje os poetas expressam seus sentimentos e falam 

também de coisas simples, de fatos corriqueiros (com criatividade), como vemos em parlendas, cantigas de roda, 

quadrinhas, entre outros. 

 

Gênero – Poema 

 Destaca-se o uso da linguagem em um sentido figurado, o ritmo ou a musicalidade, e a estrutura do texto 

em estrofes, agrupamento de versos que podem ser rimados ou não. Os versos são cada uma das linhas de um 

poema, e as rimas são a semelhança no som final de alguns versos. 

  

Gênero – Narrativa poética 

A narrativa poética não é propriamente um gênero textual, mas um estilo de escrever poesia. A fusão 

desses dois gêneros textuais confere ao poema grande riqueza textual, a partir do momento em que as 

possibilidades de ideias se findem e assemelha-se a uma dança literária de palavras que misturam imagens e 

sons em um movimento rítmico e contínuo da linguagem.  

A narrativa poética é como uma narração de contos pelas imagens, sons e ritmos que oferece à 

linguagem poética todas as posibilidades expressivas. Nesse exemplo de texto, as imagens e a sonoridade acham 

seus ritmos próprios e podem atingir uma comunicação de alto dramatismo poético. Provoca a redescoberta de 

significados inseridos nas mensagens essenciais das coisas que conta, quando descreve detalhes e coisas não 

vistas antes. 

 

Gênero – Letra de música 

 
5MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 
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Outro gênero pertencente aos textos poéticos são as letras de músicas, que se assemelham aos 

poemas em relação a diversas características como: o formato (textos geralmente pequenos, cujas frases/versos 

não chegam até o final das linhas); a estrutura em estrofes e versos; a linguagem poética, em sentido figurado; o 

ritmo criado pela leitura dos versos e pelas rimas; o uso de figuras de linguagem (metáfora, comparação, 

eufemismo, hipérbole etc.). 

Apesar das semelhanças, os poemas e as letras de músicas são gêneros diferentes. Os poemas, apesar 

de às vezes serem musicados e cantados, são produzidos para leitura e expressão oral, enquanto às letras de 

músicas é acrescida a harmonia pelo uso de instrumentos musicais, aliada à musicalidade das palavras/dos 

versos, vinculando-se, com isso, ao ato de cantar.  

Outra diferença do gênero letras de músicas são os suportes onde mais aparecem: encartes de discos, 

revistas musicais, de cifras, sites musicais, livros didáticos, catálogos etc.  

 

Gênero – Trava-Língua 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases 

com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 

ordem diferente. 

Os trava-línguas são oriundos da cultura popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), 

podendo aparecer sob a forma de prosa, versos ou frases. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à 

dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem 

"travar a língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. 

 

Gênero – Parlenda  

Subgênero do poema é formada por versos, estrofes que podem ou não rimar, apresenta temática 

infantil, arrumação rítmica. Tem a função de divertir, entreter, distrair as crianças, geralmente envolvem 

brincadeira, jogo ou movimento corporal. 

 

Gênero – Cantiga popular 

A Cantiga Popular não é propriamente um gênero textual, mas assemelha-se a um tipo de canção 

popular, que está diretamente relacionada com a brincadeira de roda. Elas também podem ser chamadas de 

cirandas, e têm caráter folclórico. A prática é comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro. Consiste 

em formar um grupo com várias crianças, dar as mãos e cantar uma música com características próprias, como 

melodia e ritmo equivalentes à cultura local. As letras são de fácil compreensão, com temas referentes à 

realidade da criança ou ao seu universo imaginário e geralmente com coreografias. 

Além de ser uma letra simples de memorizar, é recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da 

música uma brincadeira. Muitas vezes fala da vida dos animais, usando episódios fictícios, que comparam a 

realidade humana com a realidade daquela espécie, o que estimula sua imaginação e memória.  

Em outros casos, algum objeto cria vida, ou fala-se de amor que para as crianças é representado 

principalmente pelo casamento, já que o exemplo mais próximo delas é o dos pais. Há ainda as que retratam 

alguma história engraçada, divertida para as crianças. Contudo, não podemos deixar de destacar as cantigas que 

falam de violência ou de medo. Apesar de esse ser um tema da realidade da criança, em algumas cantigas ele 

parece ser um estímulo à violência ou ao medo. Atualmente algumas canções vêm sendo alteradas por pessoas 

mais preocupadas com a influência das músicas na mente infantil. 

Esta prática é geralmente usada para entretenimento de crianças de todas as idades em locais como 

colégios, creches, parques etc. Hoje em dia, não tão presente na realidade infantil como antigamente devido às 

tecnologias existentes. 
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2. Tipo Textual – Narrativo 

 

Neste tipo de texto, encontramos um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. 

Por sua referência temporal e local, ele é designado como texto indicativo de ação. 

Narrativas são textos, em que se conta uma história, sendo a sua estrutura composta por: 

- uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela 

acontece; 

- um conflito, ou o problema que deverá ser resolvido; 

- o clímax, momento de maior tensão do enredo; e 

- o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. 

 Além dessas partes, as narrativas são marcadas por: 

Espaço: É o lugar onde se passa a ação de uma narrativa. O termo espaço só dá conta do lugar físico onde 

ocorrem os fatos da história. 

Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem os 

personagens (contexto). 

Tempo: Constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em 

que foi publicada ou escrita. Os contos de um modo geral apresentam uma duração curta em relação aos 

romances. Algumas narrativas dão dicas da época que estão retratando através de frases do tipo: "Era no tempo 

dos reis" ou "No tempo em que os bichos falavam". 

Narrador: É o elemento estruturador da história, pode estar em terceira pessoa, que se divide em onisciente e 

onipresente. O primeiro sabe tudo da história e o segundo está presente em todos os lugares da narrativa. Outro 

tipo de narrador é o de primeira pessoa, o qual participa diretamente do enredo como personagem. 

 Devido a essa estrutura fala-se, geralmente, que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, 

meio e fim e, assim, teríamos três parágrafos. Mas, é necessário cuidado para que, ao longo do desenvolvimento 

do ensino desse conteúdo, as crianças aprendam a identificar e produzir narrativas em que haja esses quatro 

elementos e não apenas se preocupem com a quantidade de parágrafos. 

As ações obedecem a certa relação lógica, ou seja, uma ação acontece numa sequência que se liga a 

próxima, de maneira a completá-la, sem perder a ideia de harmonia 

 

Características / estrutura: 

Escritos em parágrafos (em prosa) os textos narrativos possuem personagens, narrador – que pode 

também ser um dos personagens –, e o lugar e o tempo em que acontece a história.  

Outra importante característica são os diálogos entre os personagens. Utilizam-se os dois pontos antes 

de iniciar a fala do personagem que, em outro parágrafo, é iniciada com travessão. Quando o narrador apenas 

diz o que os personagens falaram, podem-se usar também as aspas. 

 

Gêneros que apresentam características tipológicas de textos Narrativos 

 

 Gênero – Conto 

 Os contos são narrativas de ficção, fantasia, imaginação. Pertenciam inicialmente à tradição oral, 

passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. 

Algumas das classificações são:  

- Contos Tradicionais: Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos (“Era uma vez...”) e, muitas vezes, 

o espaço (lugar onde a história acontece) é bastante vago; possuem elementos fantásticos (magia, fenômenos 

não naturais), mas mais sutis do que nos contos de fadas; seus personagens têm características sublimes como 

honra, honestidade, representando, assim, o bem, ou podem ser seres cruéis e representarem o mal. No 
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entanto, diferenciam-se dos Contos de Fadas por não aparecerem, com muito destaque, as magias, os 

encantamentos, sendo esses personagens cruéis pessoas comuns.  

Exemplos: O soldadinho de chumbo e O patinho feio (Hans Christian Andersen); João e Maria (Irmãos Grimm), Os 

três porquinhos (Joseph Jacobs), entre outros. 

 

- Contos de Fadas: Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas 

assemelham-se às dos contos tradicionais, por iniciarem com o “Era uma vez...” ou outra expressão bastante 

vaga, pelas características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os 

encantamentos, as fadas e bruxas, os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais 

de pessoas comuns.  

Exemplos: Chapeuzinho Vermelho (Charles Perrault), Rapunzel e Branca de Neve (Irmãos Grimm). 

Observação: alguns teóricos não diferenciam Contos Tradicionais de Contos de Fada. 

 

Gênero – Fábula 

Um dos gêneros narrativos mais populares, a fábula diferencia-se de outros textos narrativos por ter animais 

como seus personagens principais e enfatizar o ensinamento de uma lição de moral, que geralmente aparece no 

final do texto. 

Observações: Em algumas fábulas, a lição de moral pode ficar implícita e os personagens podem ser, também, 

entidades inanimadas. 

 

Gênero – Notícia 

A Notícia é o relato de fatos verídicos recentes e de interesse para a comunidade. Podem-se observar em 

sua estrutura: 1) Título (ou manchete): indica o tema central de forma que atraia a atenção do leitor; 2) “Lead” 

(lide): resumo das informações mais importantes do texto, no primeiro parágrafo; 3) Corpo do texto: 

detalhamento, onde se responde às perguntas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? 

O texto deve ser redigido em 3ª pessoa. A linguagem deve ser simples, porém com formalidade. Clareza e 

objetividade também são indispensáveis. 

Atenção: A notícia e a reportagem possuem a mesma estrutura. Entretanto, a finalidade da notícia é o registro 

imparcial dos fatos contados. Na reportagem, além de expor informações de forma mais aprofundada, o texto 

pode também convencer o leitor acerca de uma ideia. Vale ressaltar que, enquanto a notícia é classificada 

quanto ao tipo como narrativa, a reportagem é um texto informativo, além de ser também mais longo.  

  

Gênero – Adivinha 

Pergunta ou questão enigmática que geralmente exige resposta ou solução engenhosa. A questão-

problema proposta, geralmente à guisa de brincadeira, não raro, é formulada em versos metrificados e/ou 

rimados. A enunciação da ideia, fato, objeto ou ser vem envolta numa alegoria, procurando-se dificultar-lhe a 

descoberta. A interpretação da linguagem metafórica e/ou comparativa pode levar à decifração da adivinha. 

 

 

3. Tipo Textual – Instrucionais Injuntivos  
 

 Os textos classificados como procedimentos, instruções, orientações são aqueles cujo propósito é 

ensinar o leitor a fazer algo, seguindo um passo a passo ou etapas. 
 

Gênero – Instruções e Receita 

Nos gêneros textuais, Instruções e Receita, faz-se uso da linguagem objetiva, simples e direta, uma vez 

que clareza é imprescindível para que a orientação seja facilmente entendida. A ordem ou sequência dos 
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procedimentos é importante na execução dos passos ou etapas. Mudar essa ordem pode muitas vezes significar 

pôr em risco aquilo que se pretende fazer. 

Outra característica marcante desses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Em outros casos, 

pode-se também usar a forma nominal do infinitivo. 

Além das características mencionadas, o formato é bastante diferente de outros gêneros textuais. 

Geralmente textos procedimentais são organizados em tópicos. 

 

Gênero – Regras de convivência 

Textos normativos que integram um conjunto de normas, regras que visam regulamentar o 

funcionamento de um grupo ou a execução de determinadas atividades.  

A elaboração desse texto depende do tipo de regulamento e dos objetivos para a sua execução. 

Geralmente são apresentados em forma de lista ou sequência de itens, e deve-se usar uma linguagem formal, 

porém simples e objetiva. Deve predominar o uso de verbos no modo imperativo, a terceira pessoa do discurso, 

frases declarativas, utilização de títulos e subtítulos, além de numeração ordinal das regras. Caso seja usada a 

estrutura em parágrafos, cada regra deve corresponder a um parágrafo, distinguindo-se, assim, as ideias. 

 

4. Tipo textual: Expositivo  

O texto informativo é feito com a intenção de informar de forma clara e com precisão sobre determinado 

assunto. Eles podem fornecer dados, como em uma pesquisa, ou informações, tratando sempre da realidade, 

seja um assunto atual ou temas do passado. 

Também chamado de descritivo-informativo, esse tipo textual se propõe também a fazer descrição (de 

lugares, pessoas, sensações etc.), dar definições (como no caso de dicionários), ensinar (instrucional-didático). 

Outros gêneros informativos são as embalagens, as enciclopédias, os roteiros turísticos, as entrevistas 

etc. 

 

Gênero – Informativo 

Textos classificados, quanto ao gênero, como informativos, apresentam informações precisas sobre o 

assunto de que tratam e devem tratar da realidade. 

Escritos em prosa (parágrafos), a sua linguagem tende a ser clara, objetiva e impessoal. 

 

Gênero – Verbete 

O verbete é um texto de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é 

explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Mais comumente, os 

verbetes são encontrados em um dicionário ou enciclopédia, e sua linguagem segue as normas padrão da língua, 

com um alto nível de formalidade. Como são destinados a consulta, são, normalmente, curtos e objetivos, 

facilitando o acesso e o entendimento e evitando termos que sejam subjetivos e estilísticos. 

 

Gênero – Lista 

As listas são textos nos quais se relacionam objetos, pessoas, ações etc. Elas têm como finalidade 

organizar as palavras, facilitando sua localização. Podem ser organizadas seguindo-se uma sequência alfabética, 

numérica ou cronológica.  

Entre os exemplos podemos citar: as listas telefônicas, de compras, diário escolar, resultados de seleção, 

rotina de trabalho etc. 
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5. Tipo Textual: Argumentativo-persuasivo 

 

Tem como intenção persuadir, convencer o leitor a respeito de determinada ideia, opinião ou ponto de 

vista. Pode ser organizado em parágrafos, nos quais se usam argumentos para defender uma tese ou podem ser 

textos mais curtos, como cartazes, anúncios, avisos, placas, convites, entre outros, nos quais há um slogan, 

palavra ou frase curta que encerra uma ideia, características de um produto ou de um serviço. 

Em relação à estrutura, não há um formato específico para os textos argumentativos, chegando a variar 

até mesmo entre textos de mesma classificação de gênero. Por exemplo: convites de aniversário e convites de 

casamento, cartazes para divulgação de festas e cartazes de campanhas de vacinação, entre outros. 

A linguagem nesses textos deve ser clara e objetiva, para que o leitor seja levado a mudar de opinião ou 

ser convencido pelo autor. Em algumas ocasiões, porém, os argumentos podem ser defendidos em frases mais 

curtas e sutis, como os slogans, que apesar de breves são responsáveis pelo aumento rápido da quantidade de 

consumidores, convencidos por frases e imagens associadas à ideia de felicidade, vida saudável, realização de 

sonhos entre outras.  

Nos textos argumentativos, sobretudo nos mais longos, faz-se uso de períodos/frases conclusivas, verbos 

fortes, comandos imperativos e adjetivos. 

 

Gênero – Manchete de jornal 

Geralmente é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. É 

composta de um título auxiliar que serve como um complemento do principal, com o acréscimo de algumas 

informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Complementa-se com o Lide (lead) que 

corresponde ao primeiro parágrafo e nele são expostas as informações que mais despertar a atenção do leitor 

para continuar com a leitura do texto. Busca responder às questões: Quem? Onde? O que? Como? Quando? Por 

quê?. Esta estratégia é bastante utilizada em jornais devido ao seu caráter informativo e por poder levar 

informações rápidas e claras ao leitor. 

 

Gênero – Convite 

Tem uma estrutura composta de destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data 

do evento e remetente. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras e é claro, 

o de convidar. Mas também tem outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 

 

Gênero – Capa de livro 

As capas de livros e revistas mensais trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das imagens e dos 

recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e publicidade. Nesse processo, articulam-se 

referenciais de caráter informativo e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. 

É um gênero sincrético ou multimodal, que conjuga o verbal e o não verbal, cuja leitura é imprescindível 

para a construção do sentido. No caso do texto não verbal, é preciso considerar que a imagem fotográfica é 

inquestionável em sua veracidade, sendo ela “o real” para grande parte de leitores. Com isso, dá-se abertura 

para se questionar o compromisso da produção midiática, que conduz à apreensão desses fatos num viés 

interpretativo/ideológico de um grupo social, cujos interesses não se podem medir. 
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É preciso saber! 

 

Intertextualidade e Heterogeneidade 

 

A intertextualidade evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado 

gênero. Você pode entender a intertextualidade como uma relação de intergêneros, isto é, um gênero elaborado 

com elementos que remetem a outro gênero.  Um dialogando com o outro. 

Atenção: Intertextualidade = intergêneros = um gênero com a função de outro 

Em princípio, isto não deve trazer dificuldade interpretativa nem para o aluno, tampouco para você, já 

que o predomínio da função persuasiva supera a forma na determinação do gênero poema, o que evidencia a 

plasticidade e dinamicidade dos gêneros. Um aspecto interessante no texto mencionado é que ele apresenta 

uma configuração híbrida, tendo o formato de um poema para o gênero artigo de opinião. Isso configura uma 

estrutura intergêneros, uma relação intertextual. 

Essa relação de intertextualidade deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 

gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais. Toma-se, por 

exemplo, um texto que, embora seja classificado como Carta, traz em um de seus trechos o mito sobre “A 

fundação de Roma”, em outros trechos a exposição do conteúdo sobre a história da fundação de Roma, e em 

outros trechos, a fala da avó se coloca de forma argumentativa. Dessa forma, temos a presença das tipologias 

narrativa, expositiva e argumentativa dentro de um único texto. O que configura a presença da heterogeneidade 

tipológica. 

Atenção: heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de vários tipos 

Resumidamente, entendemos que um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda 

continuar sendo aquele gênero. Um gênero deve ser determinado pela ação que ele aparece para realizar-se, 

nem pelo conteúdo que reporta, nem pela forma física. 

 

 
É assim que se fala! 

 

Um dos recursos mais usados para desenvolvimento do léxico (vocabulário) é o uso do dicionário. Antes 

de orientar sua utilização nas aulas, o professor deve orientar os estudantes a utilizarem outras estratégias para 

tentarem entender o sentido de palavras das quais desconheçam o significado.  

a - Pode-se buscar o sentido de uma palavra ou expressão analisando o contexto em que ela aparece, na frase 

ou no período; 

b - Outra maneira é comparando esta palavra com outras que tenham uma estrutura semelhante; 

c - Também se pode pedir aos alunos que troquem a palavra ou expressão por outra e pedir que expliquem o 

significado, comparando para saber se houve mudança de significado ou se a palavra manteve o significado 

original; 

d - Outro uso do dicionário pode ser a solicitação da verificação da escrita correta das palavras, por parte dos 

alunos. 

e -O dicionário também pode ser utilizado para a identificação da classe gramatical das palavras. No caso dos 

alunos do 1º ano, a classe gramatical é trabalhada ainda sem referência ao seu nome formal. 

Nas atividades do bloco Conversando com o texto, explore também o desenvolvimento do vocabulário 

dos estudantes (léxico) através do estudo de expressões informais, termos da linguagem científica, da linguagem 

poética, da linguagem estrangeira (estrangeirismos), além de novas palavras. 

 Lembre-se de orientar o uso dessas novas palavras e expressões nas produções textuais, nas respostas 

das atividades e quando forem se expressar oralmente. Assim, amplia-se e se qualifica o uso que fazemos das 

palavras. 
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É assim que se escreve! 

 

Os blocos AB Conhecer e Vai-vem das palavras contém atividades cujo propósito é o desenvolvimento 

dos aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. Nesses blocos, aborda-se a língua sob os seguintes aspectos:  

• Sintático: parte da língua na qual se estuda o modo como o falante organiza e relaciona as palavras em 

uma oração; 

• Semântico: estuda os sentidos das palavras, de acordo com o contexto; 

• Morfológico: estuda os morfemas, ou seja, tudo que nos diz sobre gênero e número dos substantivos; 

tempo, modo, número e pessoa de um verbo e demais classes gramaticais. 

 

MORFOLOGIA 

1. FONEMAS E SONS 

Alfabeto  

Princípio alfabético  

O desenvolvimento do processo de escrever implica o conhecimento da estrutura fonológica e a 

aptidão para analisar os segmentos desta estrutura; esse conhecimento tornará possível a elaboração de 

representações fonológicas sempre mais próximas às exigidas para a decodificação do sistema de escrita do tipo 

alfabético (Escoriza, 1991). O conhecimento da escrita, ou seja, a identificação de uma notação escrita é anterior 

ao domínio do processo de escrever: o leitor iniciante sabe que é uma escrita, que não é um desenho, mesmo 

sem saber escrever. Para desenvolver o processo de escrever, o escrevente inicial precisa conhecer as unidades 

linguístico-fonológicas de uma palavra: rima, sílabas, unidades intrassilábicas, fonos/sons e fonemas. Nesse 

processo de construção da capacidade linguística, a intervenção educativa forma parte integrante. Portanto, o 

professor precisa compreender o processo de transição da oralidade para a escrita que o leitor/escritor inicial 

desenvolve para poder contribuir. 

Grafemas representam fonemas: este é o princípio alfabético. Os grafemas são as letras do alfabeto e 

os fonemas são os valores sonoros da língua. O princípio alfabético é a base, a razão de ser de Sistema Alfabético 

de Escrita. Há outras formas de representar as ideias, como nos sistemas pictográficos. Ou de representar as 

palavras, como no sistema silábico. Nos sistemas alfabéticos, as letras representam os fonemas da língua. 

A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais de A a Z, por uma ordem 

crescente ou decrescente de letras. 

Com a nova reforma ortográfica que entrou em vigor em 2009, as letras K, W e Y voltaram a ser 

utilizadas e com isso nosso alfabeto passou a contar com 26 letras. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

 

Separação silábica 

A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Em português, o 

elemento essencial da sílaba é a vogal.  

Quanto à sua constituição, a sílaba pode ser simples ou composta, e esta última aberta (ou livre) ou 

fechada (ou travada). Diz-se que a sílaba é simples quando é constituída apenas por uma vogal: e, há, ah! Sílaba 

composta é a que encerra mais de um fonema: ar (vogal + consoante), lei (consoante + vogal + semivogal), vi 

(consoante + vogal), ou (vogal + semivogal), mas (consoante + vogal + consoante).  

A sílaba composta é aberta (ou livre) se termina em vogal: vi; é fechada (ou travada) em caso contrário, 

incluindo-se a vogal nasal, porque a nasalidade vale por um travamento de sílaba: ar, lei, ou, mas, um.  

Quanto ao número de sílabas, dividem-se os vocábulos em: 

a) monossílabos (se têm uma sílaba): é, há, mar, de, dê;  

b) dissílabos (se têm duas sílabas): casa, amor, darás, você;  

c) trissílabos (se têm três sílabas): cadeira, átomo, rápido, cômodo;  
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d) polissílabos (se têm mais de três sílabas): fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente.  

Quanto à posição, a sílaba pode ser inicial, medial e final, conforme apareça no início, no interior ou no 

final do vocábulo:  

fo né ti Ca 

inicial medial medial Final 

 

Encontros vocálicos  

Chamam-se semivogais as vogais i e u (orais ou nasais) quando assilábicas, as quais acompanham a 

vogal numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Representamos 

as semivogais i (e) por /y/ e u (o) por /w/.  

Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa, na mesma silaba: pai, mãe, 

água, cárie, mágoa, rei. Sendo a vogal a base da sílaba ou o elemento silábico, é ela o som vocálico que, no 

ditongo, se ouve mais distintamente. Nos exemplos dados são vogais: pAi, mÃe, águA, cáriE, mágoA, rEi.  

Observação: Os ditongos, como os demais encontros vocálicos, podem ocorrer no interior da palavra 

(dizem-se intra verbais: pai, vaidade) ou pela aproximação, por fonética sintática, de duas ou mais palavras 

(dizem-se inter verbais: certa idade, inculta e bela).  

Os ditongos podem ser:  

a) crescentes e decrescentes 

b) orais e nasais 

Crescente é o ditongo em que a semivogal vem antes da vogal: água, cárie, mágoa.  

Decrescente é o ditongo em que a vogal vem antes da semivogal: pai, mãe, rei.  

Como as vogais, os ditongos são orais (pai, água, cárie, mágoa, rei) ou nasais (mãe).  

Os ditongos nasais são sempre fechados, enquanto os orais podem ser abertos (pai, céu, rói, ideia) ou 

fechados (meu, doido, veia). Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a 

vogal: mãe. 

Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Os tritongos podem 

ser orais e nasais. Orais  

1) /way/: quais, paraguaio; 2) /wey/: enxaguei, averigueis; 3) /wiw/: delinquiu. 

Nasais 

1) /wãw/: mínguam, saguão, quão; 2) /wẽy/: delinquem, enxáguem; 3) /wõy/: saguões. 

Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes por guardarem sua individualidade fonética: 

saída, caatinga, moinho. Isto se dá porque a passagem da primeira para a segunda se faz mediante um 

movimento brusco, com interrupção da voz. 

 

Acento de intensidade 

Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em sólida, 

barro, poderoso, material, há uma sílaba que se sobressai às demais por ser proferida com mais esforço 

muscular e mais nitidez e, por isso, se chama tônica: sólida, barro, poderoso, material. As outras sílabas se 

dizem átonas e podem estar antes (pretônicas) ou depois (postônicas) da tônica: po – de – RO – so (RO sílaba 

tônica, demais sílabas átonas). 

Diz-se que nas sílabas fortes repousa o acento tônico do vocábulo (acento da palavra ou acento 

vocabular). Existem ainda as sílabas semifortes chamadas subtônicas que, por questões rítmicas, compensam o 

seu afastamento da sílaba, tônica, fazendo que se desenvolva um acento de menor intensidade – acento 

secundário.  

 

Posição do acento tônico 

Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos de duas ou mais sílabas podem ser:  
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a) oxítonos: o acento tônico recai na última sílaba: material, principal, café;  

b) paroxítonos: o acento recai na penúltima sílaba: barro, poderoso, Pedro;  

c) proparoxítonos: o acento tônico recai na antepenúltima sílaba: sólida, felicíssimo. 

 

Acentuação: 

- Oxítonas: são acentuadas as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), como em babá, café, cipó (babás, cafés, 

cipós). Também são acentuadas as oxítonas terminadas em EM (amém, também) e ENS (parabéns). 

Observação: A regra para a acentuação de monossílabos é semelhante à da acentuação das oxítonas. Os 

monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s) e O(s) são acentuados. 

Exemplos: PÁ – RÉ – NÓ. 

 

- Proparoxítonas: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

Exemplos: pálido, lépido, lâmpada etc. 

 

A acentuação das palavras paroxítonas; 

1. Os acentos agudos ou circunflexos devem aparecer nas paroxítonas terminadas em: R - Câncer, revólver 

X - Fênix, tórax  

N - Hífen, Éden  

L - Amável, difícil 

Dica: Aconselha-se, para lembrar desta regra, a memorizar as letras R X N L associando-as à palavra ROUXINOL. 

 

2. As demais paroxítonas a serem acentuadas terminarão em 

I - Júri, pônei  

IS - Lápis, fósseis 

Ã/ÃS - Órfã, ímãs  

ÃO/ÃOS - Sótão, órgãos  

US - Bônus, vírus  

UM/UNS - Fórum, álbuns  

PS - Bíceps, fórceps 

 

Novos tempos, novas mudanças – Novo acordo ortográfico 

1. Nos acentos gráficos: 

a) Palavras terminadas em “ôo(s)” perdem o acento circunflexo: voo(s), enjoo(s), perdoo, magoo, abençoo, etc. 

b) Verbos terminados em “êem” perdem o acento circunflexo: eles creem, deem, leem, veem, releem, preveem 

etc. 

Observação: as formas plurais dos verbos TER e VIR e seus derivados mantêm o acento circunflexo: eles têm, 

eles vêm, eles detêm, eles intervêm etc. 

c) A vogal tônica do hiato formado com ditongo decrescente perde o acento agudo: fei-u-ra, bai-u-ca, Bo-cai-u-

va etc. 

Observação: o acento agudo permanece se o hiato não é formado com ditongo decrescente: sa-ú-de, ga-ú-cho, 

con-te-ú-do, sa-í-da, pre-ju-í-zo etc. 

d) Os ditongos abertos “éi” e “ói”, em palavras paroxítonas, perdem o acento agudo: i-dei-a, as-sem-blei-a, ge-

lei-a, eu-ro-pei-a, joi-a, eu a-poi-o, he-roi-co, as-te-roi-de, an-droi-de etc. 

Observação.: o acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossílabas: papéis, anéis, pastéis, herói, 

destrói, troféu, chapéu, réu, céu, dói etc. 

e)  Palavras homônimas que perderam o acento diferencial de timbre ou tonicidade: ele para, o(s) pelo(s), eu 

me pelo (tu te pelas, ele se pela), o(s) polo(s), a pera. 
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Observação: o verbo PÔR e a forma PÔDE (passado do verbo PODER) mantiveram o acento circunflexo. 

 

2. No uso do trema: 

Foi abolido: frequente, consequência, tranquilo, aguentar, bilíngue, linguiça, arguição, etc. 

Observação: o trema só foi mantido nas palavras derivados de nomes estrangeiros: mülleriano...3ª) No uso do 

hífen: 

 

Perdem o hífen: 

a) Palavras compostas com elemento de conexão: dona de casa, pé de cabra, quartas de final, mão de obra, dia 

a dia, passo a passo, sobe e desce, disse me disse, etc. 

Observação: as palavras ligadas à zoologia e à botânica mantiveram o hífen: joão-de-barro, copo-de-leite, etc. 

b) Palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por “H” 

ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: autoatendimento, autorretrato, autossustentável, antivírus, antiético, 

antissocial, antirracista, infraestrutura, contraindicação, minissaia, minirreforma etc. 

 

Observação: o hífen se mantém se a palavra seguinte começar por “H” ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: 

auto-hipnose, anti-horário, infra-hepático, mini-hospital, contra-ataque, sobre-erguer, anti-inflacionário, anti-

inflamatório, auto-observação, micro-ondas etc. 

c) Todas as palavras derivadas com o prefixo “co-“: coprodução, cofundador, coirmão, coabitar, coerdeiro, 

cosseno, corresponsável etc. 

d) Todas as palavras formadas com o advérbio NÃO ficam separadas sem hífen: não fumante, não agressão, 

não governamental, não pagamento etc. 

 

GRAFEMAS E FONEMAS 

a- A letra C pode representar os fonemas /k/ e /s/.  

- Antes de A, O e U, o C representará o som /k/. Esse som será também reproduzido pelo C antes de 

consoantes.  

 - Antes de Ee de I, pronuncia-se o C da seguinte maneira: /s/. 

Observações: O som /s/ pode ser reproduzido antes de A, O e U utilizando-se o Ç (cê cedilhado). O Ç (cê 

cedilhado) não pode, no entanto, ser usado no início das palavras. 

 

b- As letras S, C, X e o Z podem representar o som /s/. 

- O som /s/ será representado: 

- pelo S no início e no fim de algumas palavras; 

- pelo C, antes de Ee de I; 

- pelo X, no meio de algumas palavras como máximo, próximo etc.; 

- pelo Z, no final de algumas palavras. 

 

c - Além da letra C, as letras QU podem, juntas, representar o som /k/, quando for utilizado antes de “e” e de “i”. 

 

d- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, devem-se 

fazer exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 

 

f- O som de O e de U no final das palavras.  
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Para escolher corretamente entre as letras O ou U no final das palavras, verifique qual é a sílaba mais forte da 

palavra. Se a sílaba tônica for a penúltima, como em CARRO, deve-se escrever O no final. Caso a sílaba mais forte 

seja a última, como em CAJU, então, deve-se escrever U no fim, e sem acento.  

Observação: A letra U só será acentuada quando ficarem isoladas na sílaba (hiato), no meio da palavra (SA-Ú-DE) 

ou no final (A-CA-RA-Ú, GRA-JA-Ú). 

 

g- Os fonemas /f/ e /v/ são exemplos de sons consonantais representados exclusivamente por duas letras, o F e 

o V. Não podemos, portanto, confundi-los ao escrever palavras como CAVALO e FAZER. 

 

h- Não temos dúvida alguma quando temos que escrever a letra G ou o J antes de A, O ou U, como quando 

vamos escrever as palavras GALINHA, GOSTO, GULA, JANELA, JOGO, JULGAMENTO. Já em palavras como GESTO 

e JEITO, pode-se hesitar entre escrever com G ou com J. O som reproduzido pelo G e pelo J nestas duas palavras 

é/ ʒ /. Nesses casos, não há regras específicas a não ser recorrer à etimologia (origem) das palavras. Por isso, leia 

muitos textos e preste bastante atenção quando esse som ocorrer. 

 

i- A letra S, além de representar o som /s/, pode também representar o som /z/. Para saber se devemos usar as 

letras S ou Z para representar o som /z/, é necessário procurar a origem da palavra. Se ela contiver S, ele será 

conservado; se tiver Z, conservará o Z; quando não contiver S nem Z, ela será escrita com Z. 

 

j - Para representar o som /R/ entre vogais (como em carro) , escrevemos RR. Se esse som vier entre consoante e 

vogal (ou vice-versa), no início ou no final das palavras, deveremos escrever apenas R (como em prato, parto, 

Raimundo, gastar). 

 

k - No início das palavras, a letra H não representa som. Para representar algum som, o H deverá vir 

acompanhado das letras N, C e L, como em MANHÃ, ACHO e MOLHADO. Nesses casos, porém, não acontecem 

encontros consonantais, mas DÍGRAFOS. 

Os dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar apenas um som, podendo aparecer 

com duas letras repetidas ou “dobradas”, como em caRRo, goRRo, aSSado, foSSe; ou juntando letras diferentes, 

tal qual CHuva, gaNHava, oLHo, em que o H junta-se ao C, ao N e ao L para representar som. Há ainda os dígrafos 

QU, como em QUente e líQUido, e GU, como em GUitarra e GUerreiro. 

 

l - Nas palavras com Z, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com Z 

no início: Zanga, Zumbido; no meio: beleZa, certeZa; no fim: raiZ, cicatriZ. 

Uso da letra Z: 

a) Em palavras derivadas de outras escritas com z no radical. Cicatriz – cicatrizar. 

b) Em substantivos abstratos formados a partir de adjetivos mais os sufixos -ez ou –eza. Belo – beleza. 

c) Em verbos formados com o sufixo verbal -izar a partir de substantivos formados pelo sufixo -ização, quando 

não houver um s no radical da palavra de origem. Canal – canalização – canalizar. 

d) Em palavras terminadas em: -zinho, -zinha, -zito, -zita, -zal, -zeiro, -zarrão, -zona, -zorra, -zada e -zudo. 

Homenzinho, mulherzona, amorzinho.  

 

m - Para saber se devemos escrever “e” ou “i” no final de uma palavra, precisamos observar a sílaba tônica (a 

sílaba produzida com “mais força”). Quando a sílaba tônica for a última sílaba, devemos escrever a letra “i” 

(como em par-ti). Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba (como em par-te), então, devemos escrever “e”. 
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n - Antes de P e de B, quando houver um som nasal, devemos escrever sempre a letra M. A razão para esta regra 

deve-se ao modo como esses sons são produzidos. As consoantes P e B são chamadas bilabiais, ou seja, são 

produzidas pressionando os lábios, inferior e superior, da mesma forma como é produzido o som da letra M. 

 

o – Palavras terminadas com L e U se for verbo e estiver na 3ª pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como: 

cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência (terminação) dos verbos para 

esse tempo, modo e pessoa. 

Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L, como em:  Natal, farol, castiçal, avental, legal, 

fiel, espanhol etc.  

Observação: para alguns casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência – eu – é escrito 

com U: europeu, filisteu, hebreu.  
 

p – Além dos CH, NH, LH, QU, GU, RR e SS, o dígrafo SC, que representa o som / s / como nas palavras naSCer, 

creSCer, deSCendente etc. Cuidado, porém, para os casos em que cada letra representar um som. Por exemplo: 

piSCar, caSCa, páSCoa etc., onde cada letra reproduz um som diferente, / s / e / k /, respectivamente. 

q – Palavras terminadas em ÃO. O ditongo nasal ão ocorre no final das palavras. Ão é um ditongo porque há o 

encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Além disso, é um ditongo nasal porque há 

passagem do ar pela boca e pelo nariz durante a pronúncia da vogal e da semivogal. Exemplos: coração, órgão, 

pão. 

 

2. MORFOLOGIA 

COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO  

Basicamente, existem na língua portuguesa dois processos que dão origem às palavras: composição e derivação. 

COMPOSIÇÃO 

No processo de composição, sempre há mais de um radical.  

Ex.: duas palavras distintas que somadas dão um significado completamente novo, como no caso de “automóvel” 

= “auto” + “móvel”  

 

DERIVAÇÃO  

No processo de derivação, devemos partir de um determinado radical. 

Exemplos: palavra primitiva “mar”, dela podemos obter outras palavras novas, como “marinheiro”, “marujo”, 

“marítimo”, entre outras. 

Atenção: Os prefixos e sufixos fazem parte da formação das palavras derivadas. 

 

PREFIXOS 

Morfema que é adicionado antes do radical na palavra, modificando ou não seu sentido original. Podem ser 

prefixos de negação, de privação, de oposição, de duplicidade, de repetição e de distância, de reduplicação etc. 

A – Há prefixos de origem latim, como: i-, in-, im-, que expressam sentido contrário, privação, negação.  

Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo 

 

SUFIXOS 

Morfema que sucede o radical da palavra, de forma que acaba por modificar seu sentido, alterando a classe 

gramatical a qual pertence. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. 

a - Sufixo ÃO que indica aumentativo de algo, maior ou algum valor pejorativo.   

Exemplo: casarão, latão, caldeirão, vozeirão, boqueirão, homenzarrão etc. 

b – sufixo INHA que indica diminutivo, afeto, carinho, ironia. 

Exemplo: casinha, lapisinho, papelzinho, mãozinha etc. 
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CLASSES GRAMATICAIS 

SUBSTANTIVO: palavra que dá nome/nomeia pessoas, lugares, objetos, sensações etc. 

- Quando o substantivo dá nome a pessoas, cidades, países etc., ele é chamado de substantivo PRÓPRIO. Outra 

dica importante é que ele sempre começa com letra maiúscula. 

- Quando o substantivo nomeia categorias de seres e objetos, e não se refere a um ser ou objeto em especial, ele 

é classificado como substantivo COMUM. Os substantivos comuns são escritos iniciando com letra minúscula. 

As demais classificações do substantivo serão trabalhadas nos anos posteriores ao 1º ano. 

 

FLEXÃO DO SUBSTANTIVO: 

-gênero: masculino / feminino; 

- número: singular / plural. 

- grau do substantivo: 

- Aumentativo: quando for indicado aumento; 

- Diminutivo: quando for indicada diminuição; 

- Normal: quando não for indicada diminuição nem aumento do substantivo. 

Atenção: Existem ainda outros tipos de substantivos, como os simples e compostos, coletivos, concretos e 

abstratos, entre outros. 

 

PLURAL 

a - Em geral, fazemos o plural das palavras acrescentando a letra S. Nos verbos, além de S, também indicam 

plural as desinências IS, M, AM, EM e ÃO. Há, porém, casos em que, ainda que terminem com essas letras, as 

palavras não estão no plural, como vemos em CAIS, SOM, TAMBÉM e PÃO (estas palavras não são verbos). 

 

b - Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam-se no plural, trocando o L por IS. Por exemplo: 

quintal -  quintais; caracol – caracóis; hotel - hotéis 

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 

 

c - Os substantivos terminados em ÃO fazem o plural de três maneiras. 

- substituindo o -ão por -ões: Por exemplo: ação - ações 

- substituindo o -ão por -ães: Por exemplo: cão - cães 

- substituindo o -ão por -ãos: Por exemplo: grão - grãos 

 

d- Os substantivos terminados em M troca-se por NS: Por exemplo: item – itens; nuvem – nuvens. 

 

e - Substantivos terminados em -R, -Z E -S é feita acrescentando - ES à palavra no singular. Por exemplo: mulher - 

mulheres; hambúrguer - hambúrgueres; açúcar - açúcares; Além de -Z no singular para -ZES no plural: Por 

exemplo: raiz - raízes; gravidez – gravidezes. 

 

f – Palavras adjetivas terminadas em OSO, OSA, derivadas de substantivos como gosto e fama que derivam para 

gostoso e famosa, fazem plural com acréscimo de S. Gostosos e famosas. 

 

ADJETIVO: palavra que acompanha (aparece próxima ao) o substantivo, para fazer referência a uma 

característica. Diz-se, às vezes, que o adjetivo se refere a uma qualidade do substantivo (pessoa, objeto, lugar). 

Exemplo: país bonito (característica do país) 

 frutos gostosos, macios (características dos frutos) 

 

Locução adjetiva: é a junção de duas palavras (uma preposição e um substantivo) que equivalem a um adjetivo.  
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PRONOMES: são palavras que podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome, qualificando-o de alguma 

maneira. Entre os tipos de pronomes, estão: 

 

- pessoal: refere-se a uma das três pessoas do discurso [1ª – eu/nós; 2ª – tu/vós; e 3ª – ele-ela/eles-elas]; 

Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Eles podem variar em número 

(singular/plural), gênero (masculino/feminino) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª). 

As demais classificações do pronome serão trabalhadas nos anos posteriores ao 1º ano. 

 

VERBO: palavra que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno da natureza), localizando-o em determinado 

tempo (presente, passado ou futuro).  

Os verbos são agrupados conforme sua terminação no infinitivo (nome do verbo ou sua forma inicial). 

Dessa forma, temos três grupos ou CONJUGAÇÕES: 

- os verbos terminados em AR (cantar, falar etc.); 

- os verbos terminados em ER (vender, viver etc.) e OR (compor, supor etc.); 

- os verbos terminados em IR (partir, ouvir etc.). 

O infinitivo dos verbos, também chamado de nome do verbo, é a forma primitiva dele. Termina com a 

letra R e não varia em tempo ou em pessoa. 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 

- Presente: indica o fato no momento em que se fala (Eu canto); 

- Pretérito (passado): indica um fato que já ocorreu (Eu cantei); 

- Futuro: indica um fato que irá acontecer (Eu cantarei). 

Observação: as formas verbais podem ser associadas a um dos pronomes pessoais (ou pessoas do discurso). 

 

ADVÉRBIOS modificam VERBOS, ADJETIVOS ou a eles próprios. Assim como as conjunções, acrescentam 

determinadas circunstâncias, porém, estas são relacionadas à ação verbal. Uma das circunstâncias expressas 

pelos advérbios (e pelas locuções adverbiais) é: 

- tempo: agora, amanhã, antes, ontem, breve, cedo, nunca, depois, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, em 

breve. 

As demais classificações do advérbio serão trabalhadas nos anos posteriores ao 1º ano. 

 

3. SINTAXE 

Estudo de regras que regem a construção de frases, a disposição das palavras na frase e das frases no 

discurso. 

SUJEITO: as palavras sobre as quais os verbos se referem nessas frases são o sujeito da oração. Em outras 

palavras, sujeito é o termo da oração sobre o qual se fala algo. 

A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. 

 

PREDICADO: palavras que falam algo sobre o sujeito. 

Quando o núcleo do predicado for um verbo, ele será classificado como predicado verbal. Quando o 

núcleo do predicado for um substantivo ou um adjetivo, ele será classificado como predicado nominal. E, se o 

predicado possuir dois núcleos (um verbo e um nome), será classificado como predicado verbo-nominal. 

Exemplos: 

- “Dona Mariana aproximou-se de Luisinho.” (predicado verbal – aproximou-se expressa uma ação do sujeito) 

- “Minha mãe é diferente.” (predicado nominal – diferente é uma característica do sujeito) 

- A cegonha partiu triste. (predicado verbo-nominal – partiu expressa uma ação e triste é uma característica do 

sujeito)  
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Importante: Toda e qualquer oração, necessariamente se estrutura em torno do sujeito e do verbo, tendo como 

constituintes os complementos verbais, predicativos ou elementos circunstanciais. 

 

FRASE 

Frase: É uma reunião de palavras que forma sentido completo. Pode ter verbo ou não. 

            Outra característica importante é que as frases começam com letra maiúscula. 

 

Tipos de frase: 

- Declarativas: quando se informa ou declara algo. Podem ser afirmativas (“Luisinho morria de amores por 

aquela professora.”) ou negativas (Não posso deixá-la ver o que estou fazendo); 

-Interrogativas: quando o emissor faz uma pergunta direta (“Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 

insolente?”) ou indireta (Gostaria de saber sobre a recompensa que você ofereceu.); 

-Imperativas: quando se dá um conselho, uma ordem ou se faz um pedido (“Dê o fora e se cuide para nunca mais 

chegar perto de minhas garras!”); 

-Exclamativas: quando o emissor exprime alguma emoção – medo, surpresa, susto, alegria etc. (“Mas que 

cegonha pedinchona!”). 

Observação! Nos próximos anos de ensino, os alunos terão contato com Oração e Período. 

 

ELEMENTOS DE COESÃO 

Coesão por substituição: são empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da 

anáfora. Observe o exemplo: 

Exemplo: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 

suspensos. 

Em vez de: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a 

acontecer, os alunos serão suspensos. 

 

Coesão lexical: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o 

exemplo: 

Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e 

faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores 

da Academia Brasileira de Letras. 

 

4. SEMÂNTICA 

Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um 

signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa, 

também, as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo 

e espaço geográfico. 

 

CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 

CONOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido conotativo que, por sua vez, está associado a palavras usadas no sentido 

figurado, isto é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foi empregado. Sendo assim, 

os textos que utilizam conotações demandam de maior capacidade na interpretação de texto já que a linguagem 

não é objetiva como nos textos com denotação. 

Exemplos: 

- Everaldo tem um coração de pedra. 

- Fernanda é um sol em nossas vidas. 
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DENOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido denotativo, que significa sentido próprio, literal e real independente do 

contexto em que o termo, oração ou período foram empregados. Sendo assim, podemos afirmar que a 

denotação é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações.  

Exemplos: 

- O leão é um mamífero. 

- Já li esta notícia na revista. 

 

SINÔNIMO E ANTÔNIMO 

 

SINÔNIMO 

Parte da semântica que estuda as palavras que têm significado ou sentido semelhantes. Algumas palavras 

mantêm relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são 

chamadas de sinônimos. 

Exemplo: certo, correto, verdadeiro, exato. 

ANTÔNIMO 

É a relação de oposição entre o sentido das palavras ou expressões. Outras palavras, ainda, possuem 

significados completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado.  

Exemplo: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 

 

PONTUAÇÃO E OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

PONTOS (.) 

PONTO FINAL (.) - É usado ao final de frases para indicar uma pausa total ou finalizar parágrafos. Exemplo: Não 

quero dizer nada. 

 

PONTO DE INTERROGAÇÃO (?) - O ponto de interrogação em: 

a) Formulação de perguntas: Exemplo: Você quer ir conosco ao cinema? 

b) Poderá ser utilizado conjugado com outros sinais de pontuação como: exclamação e reticências. 

 

PONTO DE EXCLAMAÇÃO (!) - Esse sinal de pontuação é usado depois de frases que expressem sentimentos 

distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, pedido, ordem, horror, espanto: 

• Iremos viajar! (entusiasmo) 

• Foi ele o vencedor! (surpresa) 

• Por favor, não me deixe aqui! (pedido) 

• Que horror! Não esperava tal atitude.  (espanto)  

• Seja rápido! (ordem) 

 

Atenção! Os demais tipos de sinais de pontuação serão trabalhadas nos anos posteriores ao 1º ano. 

 

OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

Ao utilizar o texto digitado, além das aspas, podemos também utilizar outros recursos como: letras em itálico ou 

negrito (para destacar) e em CAIXA ALTA, (letra maiúscula), além de duplicação de letras para enfatizar um 

sentido. 

Exemplo: “Sem esperança, triste e desiludido teve um insight:” 

     “Você está FUGINDO de mim!” 
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ONOMATOPEIAS E TIPOS DE BALÕES  

As onomatopeias são palavras cujos fonemas representam (ou imitam) alguns sons da natureza, cantos 

de animais, ruídos de máquinas, de quedas de objetos ou pessoas entre outros. 

Há uma lista infinita desses sons. Nas tirinhas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, nas fábulas, 

contos, crônicas etc., essas representações são bastante comuns. 

Nos Quadrinhos as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem 

representar pensamento, diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. 

Os balões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Os balões 

podem assumir contornos diversos, para ajudar nas expressões das personagens.  

 

 
É assim que se escreve! 

 

DICAS PARA A ESCRITA DE SEUS ALUNOS, A PARTIR DAS ATIVIDADES DOS CADERNOS COMPLEMENTARES 

Na infinidade de atividades de escrita que podem ser produzidas por seus alunos, algumas dicas podem 

ser bastante significativas na prática docente: 

a - A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 

disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais; além da produção de períodos 

simples e períodos compostos. 

b - Elaboração de frase a partir de imagem: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem a escrita, que 

tenha coerência com a imagem, tendo cuidado para que as frases sejam coerentes (tenham sentido) . Além 

disso, oriente o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

 

Atenção!: Para outros tipos de proposta de Escritas e, até mesmo estas, é importante que o professor possa se 

apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento sobre os 

gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com a escrita. 

 

 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA ESCRITA NA ALFABETIZAÇÃO 

 

ESCREVER -  O USO DO DITADO 

 

              A escrita comporta pelo menos quatro dimensões, o nível da letra, da palavra, da frase e do texto. Os 

dois primeiros níveis devem ser aprendidos de forma automática, apenas diante de palavras pouco usuais o 

aluno deve ter mais dúvidas. Portanto, é importante também automatizar as palavras no sentido da escrita. 

              Deve-se também automatizar o uso correto de maiúsculas e sinais de pontuação – pelo menos os mais 

importantes e usuais. 

             O ensino dessas habilidades deve ser o objeto principal dos primeiros anos de escolaridade, embora a 

aprendizagem da ortografia deva continuar ao longo do processo escolar. Para esse fim, o uso adequado de 

práticas como caligrafia, ditado, cópias (significativas) e memorização de palavras, frases e textos continua sendo 

muito importante.  

 

Como utilizar o DITADO como instrumento de ensino da escrita, para desenvolver a competência ortográfica? 

O ditado é um dos instrumentos mais eficazes para desenvolver competências do segundo nível da 

escrita – o nível da palavra. O ditado é uma transcrição fonografêmica, da palavra à letra. É um importante 

instrumento para desenvolver a competência ortográfica. 
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Num primeiro momento, o aluno deve ser capaz de fazer uma transcrição fonética ou alfabética: 

identificar que letras servem para escrever a palavra ditada. É razoável um aluno em processo de alfabetização 

trocar, por exemplo, ao por au, ele por eli,bolo por bolu, sete por cete, etc. 

O desafio do ditado consiste em grafar corretamente, diagnosticar eventuais erros e buscar 

justificativas para o erro. O ditado pode ser dinâmico, interessante e divertido. 

O ditado, assim como treinos de digitação no computador, tem outra importante função: desenvolver a 

fluência. Quanto mais fluência o aluno tiver para escrever de forma legível e correta, mais cedo irá liberar sua 

atenção e memória para se concentrar nas atividades de nível mais elevado – ou seja, o sentido das palavras, a 

estrutura das frases e a articulação delas no texto. 

 

 

FONTE BIBLIOGRÁFICA: 

Alfabetização de crianças e adultos: novos parâmetros. João Batista Araújo e Oliveira – Belo Horizonte: Alfa 

Educativa, 2004. Aprender e Ensinar / João Batista Araújo e Oliveira, Clifton Chadwick – 9 ed. Belo Horizonte: 

Instituto Alfa e Beto, 2008. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES COM DITADOS  

 

DITADO DIRIGIDO 

O professor escreve no quadro palavras ditadas pelas crianças. 

Depois, lê uma dessas palavras. As crianças devem achá-las no quadro e copiá-la no caderno. 

Fazer esta atividade também com as outras palavras. 

 

DITADO VISUAL 

Material: desenhos ou gravuras com o nome escrito atrás. 

O professor mostra o desenho ou gravura de animal, fruta, objeto. 

As crianças escrevem o nome do desenho mostrado. 

Depois o professor vira a ficha com a palavra e as crianças fazem comparação. 

 

DITADO DE MEMÓRIA 

1) O professor escreve no quadro ou mostra uma ficha com a palavra pedindo para as crianças lerem. Dá 

um tempo para as crianças memorizarem. Em seguida apaga a palavra do quadro ou esconde a ficha. As 

crianças escrevem a palavra no caderno. Depois, comparam com a ficha. 

2) O Professor conta uma história e combina com o grupo que faremos um ditado de memória, sobre a 

história: Ex: O título da história é... O autor é... O personagem é... 

 

DITADO COM ANÁLISE ORAL DA PALAVRA 

O professor dita a palavra, mas antes dos alunos escreverem, faz a análise oral da mesma. 

Ex: boneca 

- O professor pergunta: - Tem “a” nessa palavra? - Tem a letra “E”? - Tem a letra “C”? 

- Qual a letra que inicia essa palavra?    - Como ela termina? 

 

AUTODITADO 

A professora apresenta a cada aluno uma caixa cheia de desenhos variados. O aluno escolhe seus desenhos (o 

número é marcado pela professora para a classe toda). No caderno, a criança escreve os nomes dos desenhos. 
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DITADO COLORIDO 

Distribua um texto por grupo; 

Para cada palavra ditada você também vai dizer uma cor; 

As crianças deverão localizar a palavra no texto e pintá-la da cor indicada. 

 

 

QUEM FICA ESPERTO ESCREVE CERTO! 

-  A criança que descobrir a pista e escrever correto marca ponto. 

- Estou pensando numa palavra que é o nome de um animal que nada e tem duas sílabas. (pato) 

- Estou pensando numa palavra que é o nome de uma fruta, tem casca amarela, é branquinha por dentro, os 

macacos gostam de comer e tem três sílabas (banana).  

 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO TEXTUAL  
 

A SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

A situação de comunicação, ou situação comunicativa como também é chamada, refere-se a todo tipo 

de processo comunicativo ou qualquer contexto no qual exista a transmissão de informações de um emissor para 

um receptor. Esse processo envolve o contexto imediato do discurso e a forma como ele está sendo empregado. 

A situação de comunicação envolve interlocutores, contexto, objetivos comunicativos e gêneros discursivos.  

Nós somos considerados seres sociais e culturais e dispomos de um instrumento importantíssimo o 

qual nos permite interagir de modo efetivo com as pessoas que estão à nossa volta: a comunicação. Os 

comunicadores utilizam seu repertório cultural e visão de mundo para compor as mensagens que desejam 

passar. É através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. 

Agora precisamos compreender que esse processo comunicativo se constitui de elementos específicos 

para se realizar.  

 

Principais elementos da comunicação: 

• Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais 

receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 

É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. Quem fala. 

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. 

Quem ouve. 

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo/assunto, o conjunto de 

informações transmitidas pelo locutor. Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é tudo aquilo 

que o emissor envia ao receptor. 

• Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem, ou seja, a forma como a mensagem 

se efetiva e se organiza. O código pode ser um sinal, um idioma, uma escrita, os gestos e qualquer outra 

comunicação que seja de conhecimento do emissor e do receptor (destinatário). 

• Canal de Comunicação: também chamado de suporte, o canal de comunicação corresponde ao local (meio) 

onde a mensagem será transmitida. É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor, isto 

é, meio pelo qual a mensagem acontece, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. 

Pode ser também pelo meio eletrônico de comunicação. 

• Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e 

receptor, ou seja, o contexto no qual a comunicação acontece.  
 

Fique atento!: A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo 

emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o 
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entendimento da mensagem transmitida. Caso ocorra algum ruído na comunicação - ocorre quando a 

mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, 

desconhecido pelo interlocutor; barulho do local; voz baixa; dentre outros -, não haverá comunicação ou esta 

ficará comprometida. 

 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

Nos momentos das produções textuais (escrita), deve-se prezar pelo desenvolvimento de ideias e pelas 

características e estruturas dos gêneros sugeridos. Além disso, esses momentos são também ótimas 

oportunidades para ensino e exercício dos conteúdos gramaticais.  

Um fator importante que deve ser lembrado é a prática das etapas de planejamento, escrita e revisão 

serem praticadas de forma coletiva, isso ajuda em relação aquele aluno que ainda está num processo inicial de 

escrita, onde ao perceber a construção do texto, ele vai conseguir sair de um patamar para entrar em outro nível 

de escrita. 

O trabalho pedagógico requer do professor que se percorra o caminho da escrita atrelado a quatro 

etapas indispensáveis à qualificação de um texto escrito. Para isso, independentemente do gênero textual a ser 

produzido é necessário levar o aluno a ter como rotina na escrita as seguintes etapas: 

 

PLANEJAMENTO 

O primeiro ponto diz respeito a que chamamos de inspiração, para isso a questão da motivação é 

essencial para que o aluno deseje realmente buscar ideias e criatividade para os primeiros eventos de escrita. É 

importante que o professor através de ações iniciais tente despertá-lo para isso. 

Outro ponto importante é o despertar para o que realmente for escrever tanto no aspecto temático 

quanto estrutural do texto. Um dos fatores que poderão ser bastante significativos é o conhecimento prévio do 

gênero textual que se vai produzir, elencar exemplos do gênero em foco, a caracterização e particularidades. 

Além disso, os momentos de leitura em sala poderão estar voltados para o gênero a ser produzido. 

Por fim, caberá ao professor orientar como os alunos poderão estar fazendo seus primeiros registros, 

principalmente registrando suas primeiras ideias e informações necessárias para a escrita. Ao longo do período 

de escolarização desenvolver a capacidade de selecionar o que realmente é necessário para a sua produção 

escrita. 

 

ESCRITA 

A escrita representa as primeiras linhas da produção textual, para isso o aluno deve principalmente 

conhecer os aspectos relevantes para cada texto a ser produzido. Em se tratando de textos narrativos, todos os 

elementos da narração, já citados nesse documento, devem está claro para cada redator. Se a proposta se trata 

de textos instrucionais, informativos ou mesmo outras tipologias, os aspectos de estrutura e fatores linguísticos 

devem estar enraizados para que facilitem o desenvolvimento dessas primeiras linhas da produção textual. 

 

REVISÃO 

A prática de leitura se acentua bastante nesse instante da produção de textos. É através da leitura do 

próprio redator de se verifica os primeiros desvios de escrita. Dessa forma, o docente pode estar investindo em 

formas criativas da leitura da primeira versão do texto produzido. 

A revisão da produção textual é sempre um momento coletivo, seja aluno e professor, seja aluno e 

aluno, uma interação que tem como objetivo fazer o conhecimento circular entre as partes. No 

acompanhamento professor e aluno, caberá ao docente mediar esse processo, sempre buscando a reflexão do 
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aluno diante do que ele escreveu e jamais usar “do apontar o erro”, sempre tentar que o aluno perceba o erro. 

Isso tornará esse momento de grande ganho e não um momento estressante ao aluno. 

Dica: O professor poderá orientar que os alunos possam realizar a revisão em pares ou grupos, ou mesmo criar 

grupos de monitores em sala de aula. Às vezes, o aluno sente-se mais à vontade para dialogar com sua escrita 

diante de um colega, e não se pode negar que aquele que ensina, também aprende. 

Atenção!: As revisões devem estar voltadas para a organização dos textos de acordo com as características do 

gênero a ser produzido, a coesão textual (uso de advérbios, conjunções e substituições), a coerência das ideias, a 

ortografia e mesmo também a própria caligrafia. 

 

EDITORAÇÃO 

 Essa etapa é por muitas vezes não vista tão importante, mas engana-se porque é nesse momento que o 

aluno espera uma significação para tudo que ele escreveu até aqui, é a expectativa gerada nos momentos que 

cada docente incentivou a escrita. Por isso, é necessário um pensamento criativo no “que vou fazer com escrita 

de meu aluno?” 

Dicas: 1. A proposta da construção de coletânea dos textos produzidos por um período, com seleção dos textos e 

o momento da apresentação da coletânea ao público. 2. Outra sugestão é o varal de textos que se torna bastante 

significativo, uma vez que se faz presente no próprio ambiente da sala de aula. 3. O advento das tecnologias da 

comunicação pode ser de grande auxílio como suporte para divulgação dos textos produzidos, a criação de um 

blog da turma seria uma boa sugestão. 

Atenção!: Utilizar alguns textos nas aulas de leitura gera uma satisfação enorme para a autoria e um despertar 

para os demais alunos.  

Para saber mais! 

 
INFORMAÇÃO 

 

As atividades dos Cadernos bem como os próprios textos-base das atividades, podem ser utilizadas para 

o desenvolvimento das Competências e Habilidades da Matriz de Referência para Avaliação Mais Alfabetização. 

Faz-se necessário, entretanto, identificar essas competências e habilidades para antecipar as hipóteses que os 

estudantes irão elaborar. 

 Nas atividades do bloco Conversando com o texto, por exemplo, pode-se desenvolver as habilidades: 

Localizar informação explícita em textos (D14), Identificar o tema ou assunto de texto ouvido (D17), Identificar 

o tema ou assunto de texto lido (D18), Reconhecer a finalidade de textos de diferentes gêneros(D20), 

Reconhecer o gênero textual(D19), além de possibilitar que os alunos reconheçam os elementos que compõem 

uma narrativa ouvida (D15). 

Durante as conversas com os estudantes, explore bastante o desenvolvimento dessas e de outras 

habilidades, para que, na resolução das atividades de revisão e avaliações, eles demonstrem cada vez mais 

autonomia e consolidem a sua aprendizagem. 

Nas atividades com textos que utilizam imagens, como as HQ, as tirinhas, os infográficos, os cartazes e 

os anúncios, pode-se verificar e desenvolver a capacidade dos estudantes para interpretarem texto com auxílio 

de material gráfico. Estes textos também ajudarão os estudantes a perceberem o HUMOR do texto, a pontuação 

e outras notações (onomatopeias), as informações implícitas sobre os personagens. 

Nos últimos cadernos, devido à maturidade já adquirida pelos estudantes, os textos se apresentam mais 

complexos, com um vocabulário mais refinado e diversificado e com a extensão um pouco mais longa. Explore 

um pouco mais a desenvoltura da leitura.  

A oferta de uma variedade de tipos e gêneros textuais a cada material estruturado permite também a 

recapitulação dos estudos feitos durante o ano letivo. 
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

CADERNO 1  
 

ATIVIDADE 1 
TEXTO 1: GENTE TEM SOBRENOME (MÚSICA)  
ACOLHIDA 
Escolha uma criança cujo nome comece com a letra A e convide-a a ficar no centro da roda. 
Cante com as crianças da turma: 
Bom dia como é o seu nome  
que a turma toda quer saber? (Alan) 
Alan é o nome dele 
Oh, Beto muito prazer! 
Prossiga perguntando: 

➢ Alan, qual é o seu nome completo? (Alan Silva Araújo) 
➢ Alan é o seu nome. 
➢ Silva Araújo é o seu sobrenome.  

 
PREDIÇÃO 
Informe que o texto de hoje fala de SOBRENOME. 

➢ Alguém sabe o que é sobrenome? 
➢ São dois nomes que ganhamos. 
➢ Todas as pessoas têm nome? E sobrenome? 
➢ E as coisas, todas têm nome? E sobrenome? 
➢ O texto de hoje é uma música. (Se você puder, baixe a música para que no momento oportuno as 
crianças possam ouvir e cantar.)  
➢ Vamos conhecer o texto? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Comece fazendo uma leitura exemplar do texto. Proponha que as crianças ouçam a sua leitura 
atentamente. 
2º: Distribua os cadernos e oriente-os a localizarem a página com o texto do dia. Trabalhe a autonomia da 
turma dando instruções claras, mas não faça por eles. 
Afixe o texto ampliado no quadro. Cuide para que as crianças acompanhem no caderno o que você der 
como referência. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar e, ao final, solicite que as crianças circulem o título e grifem o autor 
(informe que o autor é a pessoa que criou o texto.) 
4º: Faça a leitura antifônica (leitura onde o professor indica com o dedo o que está lendo e as crianças 
repetem a leitura do professor) para que as crianças façam relação da sua leitura com o que está escrito. 
Façam uma última leitura modelo propondo que o grupo acompanhe através da leitura silenciosa. (Eles 
participarão de forma intuitiva a partir das referências que você já deu, pois ainda não leem de maneira 
convencional). 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Antes de iniciarem as atividades do caderno, o professor deve conversar sobre o texto com a turma e 
propor que descubram as palavras que rimam no texto (JARDIM/SIM/JASMIM.).   
Converse com a turma: 
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➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Vocês sabem o que é que tem nome? 
➢ E o que é que existe e tem nome e sobrenome?  
➢ Que figuras ilustram o texto? (Casa e janela). 
➢ Os nomes dessas figuras aparecem no texto?  
➢ Quem consegue descobrir onde está a palavra CASA? (Escreva a palavra no quadro para as 
crianças terem como referência.) 
➢ E a palavra JANELA? (A palavra JANELA também deverá ser escrita no quadro.)  
➢ E ROSA, aparece no texto? Em figura ou em palavra? Rosa é nome de quê? (De pessoa e de flor.) 
➢ E você tem nome e sobrenome?  
➢ O que precisamos para ter um nome e sobrenome? Quem tem irmão? O seu irmão tem nome? O 
nome dele é igual ao seu?  E o sobrenome é igual? 

Desenvolvam as questões do bloco: o professor lê o enunciado e as crianças pensam e expressam o que 
deve ser feito. o professor acompanha circulando entre as carteiras garantindo atendimentos a todos.  
 
EXPRESSOM/AB CONHECER 
Distribua a ficha do nome das crianças e desafie-as a colocarem uma bolinha de papel amassado/uma 
tampinha de refrigerante ou outro objeto em cima da primeira letra do nome delas. 
Em roda, solicite que cada um diga o seu nome, mas tem que demorar um pouco na letra inicial. 
Ex: AAAAAAAAA-LAN. 
Quando a criança disser seu nome, a turma toda deve repetir. 
Quando todos participarem, chame atenção para o alfabeto que está afixado na sala ao alcance das 
crianças. Solicite que as crianças, indicadas por você, mostrem no alfabeto a letra inicial de seus nomes. 
Convide-os a dizerem juntos todas as letras do alfabeto.  
Desenvolvam as questões do bloco AB Conhecer garantindo a participação de todas as crianças. Aproxime-
se das mais quietas e caladinhas, pois precisam da sua parceria constantemente. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Leve para a sala alguns crachás e faça-os passarem pelas crianças. 
Conversem sobre o que é um crachá, para que serve e o que tem escrito nele. 
Em seguida, pergunte: 

➢ Quem já conhecia um crachá? 
➢ Alguém da sua família usa crachá? 
➢ De que forma podemos usar o crachá? 

Após a conversa, convide-os a fazerem um crachá. Façam isso desenvolvendo as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 
Vamos ouvir uma poesia muito bonita sobre a amizade entre um menino e uma árvore. 

➢ Vocês acham isso possível? 
➢ Como uma árvore pode ser amiga de um menino? 
➢ E um menino como pode ser amigo de uma árvore?  

Vamos validar?! 
 
b) Leitura da História:  

O MENINO E A ÁRVORE 
S. Silverstein – tradução Fernando Sabino 

  
Era uma vez uma árvore Que amava um menino. 
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E todos os dias  
O menino 
Vinha, juntava suas folhas 
E com elas fazia coroas de rei; 
Com elas brincava 
De rei da floresta. 
Subia em seu grosso tronco, 
Balançava-se em seus galhos, 

Comia suas maçãs. 
E brincavam 
De esconder. 
Quando ficava cansado, 
O menino repousava  
À sua sombra fresquinha. 
O menino amava a árvore profundamente. 
E a árvore era feliz.  

 
Disponível em: <http://wcbconde.blogspot.com/2012/05/o-menino-e-arvore-semana-meio-ambiente.html>. 

Acesso em: 26.out.2019. 
 

c) Conversando sobre a história: 
➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ O que o menino e a árvore faziam juntos? 
➢ O menino agia certo quando fazia coroas de rei com as folhas da árvore? 
➢ Ele arrancava as folhas da árvore ou juntava as folhas da árvore que já haviam caído?  

 
d) Arte que veio da história: 
Cada criança receberá a letra A desenhada numa folha A4;  
Em seguida, coletarão folhas secas ou recortadas de EVA ou papel verde 
transformando a letra A numa árvore.  
 

Disponível em: <https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/artes/atividades-de-colagem-
para-educacao-infantil/attachment/colagem-letra-a/>. Acesso em: 17.nov.2019. 

e) Movimento:  
Atenção, concentração 

As crianças em seus lugares batendo uma sequência de palmas. 
O professor dirá: 

Atenção! (palmas) 
Concentração! (palmas) 
Vai começar, (palmas) 
O nosso show! (palmas) 
Eu vou dizer, (palmas) 
Palavras, com A 
Abacate, (palmas) 
Alicate, (palmas) 
tomate!!!! 

 
Repete tudo mudando apenas a sequência de palavras com a que deve ser interrompida por uma fora do 
padrão.  
Regras: Só pode bater palmas para palavras com A; 
               Quem erra cruza os braços; 
               Vence quem acertar todas! 
 
 

ATIVIDADE 2 
TEXTO 2: A CANOA VIROU (CANTIGA POPULAR) 
ACOLHIDA 
Cortina de letras:  
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Faça uma cortina de tiras de TNT colorido. 
Em cada tira, cole algumas fichas com as letras do alfabeto. 
Na hora de entrar na sala, as crianças ficarão em filas e, para entrar, precisarão dizer o nome da letra que 
você, professor, vai indicar. (Aproveite e relacione as letras aos nomes dos colegas, para ficar mais fácil 
caso a criança sinta dificuldades.) 
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje fala de um meio de transporte aquático que teve um pequeno acidente.  
➢ Você conhece uma música que fala disso? Qual é?   
➢ Vamos ouvir o texto e validar? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Exponha na sala a cantiga popular ampliada. Faça uma leitura exemplar do texto, que deve estar 
completo (com o nome MARIA.). 
2º: Convide as crianças a circularem as vogais que aparecem no texto. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo. 
4º: Convide as crianças a imitarem a sua leitura. Finalize fazendo uma terceira leitura modelo e, logo 
depois, combine com as crianças uma leitura em “cloze”: você lê, para, e as crianças completam lendo a 
palavra que você não leu. (Esta ação é possível com esse texto, neste momento, porque é conhecido pelas 
crianças.) 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Você já conhecia esse texto? É uma... (cantiga popular.)  
➢ No texto aparece um meio de transporte. Qual é?  
➢ A canoa é utilizada por índios, pescadores e pessoas que moram em regiões onde tem rios.  
➢ Que tipo de transporte é a canoa? (Aquático.)  

Desenvolvam as questões do bloco e vá contextualizando sempre que julgar necessário. Por exemplo, na 
questão 3, diga: 

➢ Vamos logo fazer um mar de letrinhas, pois a canoa precisa navegar.  
Acompanhe o desempenho das crianças e faça as intervenções importantes ao avanço individual e 
coletivo.  
 
EXPRESSOM  
Juntos, digam as letras do alfabeto em sequência e alternando.  
Logo depois, chame as crianças para indicarem no alfabeto a sua letra (letra inicial do seu nome), dizendo o 
nome e fazendo o som correspondente à letra com a sua ajuda.  
Proponha que cada criança faça o som da letra do seu nome. 
Ex: V de Vera. /V/.  
Aproveite e estimule-os a dizerem outra palavra com o mesmo som inicial. 
Finalizem esse momento fazendo duas leituras do alfabeto: 
- A primeira nomeando as letras; 
- A segunda, fazendo o som que cada uma representa. 
 
AB CONHECER 
Pergunte às crianças quantas letras tem o alfabeto? Quantas e quais são as vogais? Informe que as outras 
letras são consoantes. 
Façam um painel com as várias formas de representar a letra A. (Utilize jornais, revistas, rótulos etc.).  
Distribua as fichas dos nomes e solicite que as crianças quantifiquem as letras dos seus nomes. Explore o 
nome: 
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➢ Tem alguma letra que se repete no seu nome? 
➢ Como é o nome dela?  
➢ O seu nome é grande ou pequeno? Qual é o maior nome da nossa sala? E o menor?  

Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. O professor deve circular pelas carteiras para observar o desempenho e as dificuldades de 
cada criança, atendendo-as. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Chame as crianças que quiserem participar voluntariamente da atividade. 
Solicite que escrevam no quadro os seus nomes e circulem a letra inicial.  
Logo depois, peça que pensem e listem, escrevendo (do jeito que puderem) palavras começadas pela letra 
do seu nome. 
Valide a listagem e continue conversando: 

➢ O texto diz que peixinho sabe... (nadar.).  
➢ Que palavras rimam com nadar? Aguarde as sugestões das crianças. Valide e dê algumas 
sugestões de rimas com a palavra nadar.  

Desenvolvam as questões do bloco fazendo a leitura do enunciado e conversando sobre o que cada 
comando determina. Acompanhe a forma correta de segurar o lápis, estimule o cuidado com a força e a 
leveza excessiva na hora da escrita e chame atenção para o tamanho da letra.  
Professor, gostar de escrever nesse momento é uma conquista, portanto é importante considerar a 
participação e não a escrita convencional. A escrita espontânea possibilita confiança, tentativa, experiência 
e é um excelente caminho até a escrita convencional. 
 
 

ATIVIDADE 3 
TEXTO 3: JOGO DE BOLA (POEMA) 
ACOLHIDA 
Corrente de rima:  
Façam uma roda e o professor fala uma palavra. Na sequência, cada pessoa na sua vez, fala uma rima com 
a palavra dita pelo professor. Se a corrente quebrar, pode recomeçar. 
 
PREDIÇÃO 
Informe às crianças que o texto de hoje tem como título JOGO DE BOLA. 

➢ Que vogais aparecem nesse título?  
➢  Quais são elas? 
➢ Quantas elas são? 
➢ Que vogal se repete no título do texto? 
➢ Tem alguém aqui que tem uma vogal como a primeira letra no nome? 
➢ No texto tem. Vamos ouvir para descobrir? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Leve o texto ampliado no papel madeira, cartolina ou transcreva-o para o quadro.  
Faça a leitura modelo do texto. É importante garantir as características próprias da leitura desse texto, o 
ritmo e a entonação (prosódia).  
2º: Em seguida, converse com o grupo sobre a opinião deles a respeito do texto. Valide as respostas dadas 
na predição, quantificando as letras que formam o título e classificando as vogais que aparecem nele.  
3º: Faça uma segunda leitura exemplar para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter ficado 
nas leituras anteriores. 
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4º: Faça mais uma leitura, dessa vez através da técnica leitura antifônica (na qual o professor indica com o 
dedo, ou outro objeto, o que está lendo e as crianças repetem a leitura do professor) para que as crianças 
façam relação da sua leitura com o que está escrito. 
Façam uma última leitura coletiva na qual você é a leitora regente, uma vez que as crianças estão no início 
do processo.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ O poema que acabamos de ler tem dois personagens. - Quem são eles? 
➢ Eles são crianças ou adultos? 
➢ Eles possuem um objeto. Que objeto é esse? 
➢ O que eles fazem no texto? 
➢ Quem tem uma bola azul? 
➢ Qual é a cor da bola de Arabela?  

Desenvolvam as questões do bloco. É importante ler os enunciados para e com as crianças. Acompanhe de 
perto para atendê-las no que precisarem.  
 
EXPRESSOM 

➢ Quem consegue encontrar uma rima para o seu nome? (Aguarde as respostas, estimule as 
crianças e leve sua lista de apoio.)  
➢ E com Arabela, que palavras rimam? (Aguarde e valide.) 

Brinquem de rimar para que as crianças percebam que rima é repetição do som.  
 
AB CONHECER 

➢ De olho no alfabeto da sala, vamos circular as letras iniciais de Arabela e Raul.  
➢ Qual é a letra inicial, a que começa o nome de ARABELA?  
➢ Podemos dizer que o nome da Arabela começa com uma vogal? 
➢ E o nome do Raul, começa com vogal ou consoante? Qual é o nome dessa letra, alguém sabe? 
➢ Tem alguém que tem o nome iniciado pela letra R, como o Raul?    
➢ Que letra vem antes do A de Arabela? E depois? 
➢ E antes do R de Raul, que letra tem?  E depois?  
➢ E você (indique um aluno) que letra do alfabeto vem antes da sua letra? E depois? A letra inicial 
do seu nome é vogal ou consoante?   

Desenvolvam as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Façam os combinados da escrita: 
- Caprichar na letra (legibilidade e tamanho).  
- Ouvir com atenção e pensar sobre o que vai escrever. 
- Fazer do seu jeito. 
Retomem a conversa sobre nome e sobrenome. Ressalte que nome e sobrenome têm inicial maiúscula.  
Desenvolvam a questão do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a leitura:  
Conversem sobre os animais da preferência da turma. 
 
b) Leitura do texto: 
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SE VOCÊ FOSSE UM BICHO, QUE BICHO GOSTARIA DE SER? 
 
Um leão valentão,  
uma formiga amiga,  
um mosquito esquisito,  
um pato chato?  
Um carneiro maneiro?  
Uma aranha estranha?  

Ou você não gostaria de ser bicho não? 
Prefere ser mesmo um menino,  
ou menina, que é, 
às vezes, valentão como leão, 
amiga como a formiga,  
esquisito como o mosquito? 

 
Rosana Ferrão & Dilan Ralphes. Soltando os bichos.  1ª Edição, Rio de janeiro: Editora Escrita Fina, 2011. 

 

c) Conversando sobre a história:  

➢ E vocês, que bicho queriam ser? 
➢ Vamos fazer essa brincadeira com os bichos que temos por aqui?! 
➢ Que tal? 

 Um jumento rabugento; 
 Uma galinha meiguinha; 
 Um capote que passa trote. 

➢ Que outros bichos são bons para rimar?  
Aumente a lista fazendo as crianças pensarem em novas rimas.  
 
d) Arte que veio da história:  
EXPOBICHO:  

➢ Vamos ilustrar as rimas que acabamos de fazer e montar uma bela exposição no lugar mais 
visitado da escola.  

 
e) Movimento:  
As crianças ficarão de um lado da sala ou da quadra da escola.  
O professor começa a falar nome de bichos; 
As crianças vão andar em direção ao outro lado da sala ou da quadra; 
Quando o professor falar um animal que comece com a letra do nome da criança, ela tem que parar.  
Vencem os que chegarem primeiro do outro lado.  
 
 

ATIVIDADE 4 
TEXTO 4: ANA BELA COMILONA (POESIA) 
ACOLHIDA 
Esse biscoito tem nome 
Escreva com caneta comestível as letras do alfabeto em biscoitos. 
Em cada grupo, coloque uma porção de biscoito com letras variadas escritas. 
Faça o sorteio das letras, uma por vez. 
O grupo olha se tem, e, se tiver, fala imediatamente, uma palavra que começa com a letra ditada.  
  
PREDIÇÃO 
Converse com as crianças sobre o que elas gostam de comer. Informe que o texto de hoje fala de uma 
menina que come muito.  

➢ O que será que ela gosta de comer? 
 
LER É LEGAL! 
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1º: Exponha na sala o poema ampliado. Faça uma leitura exemplar do texto caprichando na pronúncia das 
palavras. 
2º: Convide as crianças a lerem com você. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo. 
4º: Convide as crianças a imitarem a sua leitura.  (Sem a sua ajuda.). Finalize fazendo uma terceira leitura 
modelo e, logo depois, combine com as crianças uma leitura em “cloze”: você lê, para, e as crianças falam 
as letras que formam a palavra que você não leu. 
Circule algumas palavras no texto e proponha que treinem três ou quatro vezes. Em seguida, pergunte 
quem consegue e quer lê-las. Dê o apoio necessário. 
 

CONVERSANDO COM O TEXTO 
Conversem sobre o que sabem sobre o texto: 

➢ Qual é o título? (Ana Bela Comilona) 
➢ Quem criou o texto foi... (José de Nicola) 
➢ Já no título descobrimos uma característica de Ana Bela ela é... (comilona) 
➢ Comilona é o mesmo que... (gulosa.)  

 
EXPRESSOM 

➢ Vamos colorir no texto toda letra A que aparecer. 
➢ Agora, pense rápido e vamos falar o maior número de palavras começadas com a letra A que 
vocês conseguirem. 

Escreva no quadro as seguintes palavras: 
ATA     LAVA     NAVE    CASA    BOLA    MESA   AVE  LUA  SUA    
Leiam juntos e combine que, quando você falar as palavras terminadas em A, elas deverão bater uma 
palma. Se terminar com outra letra, não bate nenhuma palma. 
 
AB CONHECER 
Escreva no quadro a letra A cursiva e pergunte: 

➢ Quem sabe que letra é essa? 
➢ Que outras formas de letra A existem? Vamos pesquisar?  

 
Distribua revistas, rótulos etc. Façam um painel com o máximo de letra A que encontrarem.  
Ao final, desenvolvam as questões do bloco com bastante atenção.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Retornem ao alfabeto e desafie as crianças a localizarem nele as letras que formam as palavras que você 
pedir. Com essa atividade, estimulamos as crianças a perceberem que as palavras são formadas por letras, 
mas estas devem estar numa ordem. 
Peça palavras no padrão Consoante Vogal (CV). 
Ex: mesa   cama    dama   lama  vida  vaca    mola  bola   sopa     
Depois que as crianças estiverem à vontade para arriscar na escrita, desenvolvam as questões do bloco.  
 
 

ATIVIDADE 5 
TEXTO 5: ANA BELA COMILONA - Parte 2 (POESIA) 
ACOLHIDA 
Com os rótulos trazidos pelas crianças vamos fazer uma classificação por categoria: alimentos/ produtos de 
higiene/ produtos de limpeza/ perfumes etc.  
Em seguida, formaremos grupos e cada grupo escolherá uma categoria de rótulo para participar do bingo. 
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Ex: Grupo 1 – alimentos (as crianças desse grupo só vão pegar rótulos de alimentos. 
Regras: 

- O bingo será de letras e números; 
- O que for chamado a criança olha no rótulo e, se tiver, escreve no seu caderno. 
- Vence quem encontrar o maior número de letras e numerais chamados.  

Bingo de rótulos: 
O professor fala o que quer, a criança procura no rótulo e, quando encontrar, escreve no seu caderno. 
Boa Sorte!  
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem o mesmo título do texto de ontem. 
➢ Tem a mesma personagem do texto de ontem. 
➢ O que vocês acham? É o mesmo texto ou é um texto novo? 

  
LER É LEGAL! 
1º: Exponha na sala a poesia ampliada. Faça uma leitura exemplar do texto. 
2º: Converse: 

➢ Esse texto tem alguma relação com o que lemos ontem? O que vocês acham?  
É importante as crianças observarem ou serem informadas que o texto de hoje é a continuidade do que 
lemos ontem.  
3º: Convide as crianças a lerem com você. Faça uma segunda leitura modelo. 
4º: Convide as crianças a imitarem a sua leitura.  (Sem a sua ajuda.). 
Finalize fazendo uma terceira leitura modelo e, logo depois, combine com as crianças uma leitura de 
revezamento, isto é, formam-se 4 filas e cada fila deverá ler uma parte do texto que o professor indicar. 
Cada fila fará a leitura tendo você como leitor regente, pois ainda estão iniciando o processo.  
Desafie as crianças a fazerem uma leitura surpresa. Você indica a palavra no texto e a criança que se 
disponibilizar deverá ler. Valorize a participação, os acertos e dê o apoio necessário para as crianças 
superarem o medo de errar. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Qual é o título do texto de hoje? 
➢ Ana Bela tinha um problema que foi resolvido. Que problema é esse? 
➢ Como foi resolvido?  
➢ Vocês gostam de sopa?  
➢ O que tinha na sopa que a mãe de Ana Bela fez para ela?  
➢ Vocês conhecem todas as letras do alfabeto? 
➢ Será que essa é uma dica para levar para a mamãe?  

Desenvolvam as questões do bloco. Caprichem na letra, principalmente no tamanho. 
 
EXPRESSOM 
Caixa Falante  
Coloque dentro de uma caixa vários objetos ou figuras cujos nomes iniciem com vogais. 
Informe ao grupo que você vai pegar um objeto ou figura e vai fazer o som inicial da letra para que eles 
sugiram palavras que podem ser o nome dos objetos ou figuras. 
Faça no quadro uma tabela com 5 colunas. Em cada coluna, escreva uma vogal e a cada palavra que as 
crianças descobrirem. Você, professor, com a ajuda delas, escreve na coluna com a letra inicial 
correspondente.  
 
AB CONHECER 
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Circule no texto as vogais com as cores indicadas na legenda: 

• A de azul 

• E de verde 

• I de amarelo 

• O de laranja 

• U de vermelho  
Faça a leitura dos enunciados das questões e reflitam juntos sobre o que deve ser feito. 
Desenvolvam as questões do bloco, garantindo a participação de todos e atendendo-os em suas 
especificidades. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Desafie: 

➢ O que é que o texto tem, que nós temos e que todas as coisas têm? (Nome). 
➢ Então, qual é o nome do texto?  
➢ Nome e título têm o mesmo... (significado).   

Desenvolvam a questão do bloco. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ O texto de hoje é uma poesia. 
➢ O que vocês já aprenderam sobre poesia? 
➢ Quem quer falar? 
➢ Tem título, nome? (SIM.) 
➢ Tem autor? (SIM) Autor, é a pessoa que... (criou, escreveu o texto.) 
➢ Tem rima? (Sim.) E o que é rima? (É o som parecido e que está no final de duas ou mais 
palavras.)   
➢ E o grupinho de verso, como se chama? (Estrofe). 

Professor, é importante conversar sobre o gênero para que as crianças se familiarizem e os textos passem 
a fazer maior sentido na vida de cada um.  
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ Hoje vou ler um texto chamado A HISTÓRIA DO ALFABETO. 
➢ O que será que vai acontecer nessa história? 
➢ Vamos ouvir o texto para descobrir! 

 
b) Leitura do texto: 

A HISTÓRIA DO ALFABETO 
 

Era uma vez, no Reino da Língua Portuguesa... 
Um castelo encantado onde morava a Fada Rosa e todas as letrinhas do alfabeto. 
Em outro castelo, mais distante, viviam os números e a Fada Azul que adoravam fazer festas.  
Um dia a Fada Azul convidou as letras para uma grande festa em seu castelo. 
Porém, a Fada Rosa não deixou as letras saírem. Pois estava para cair uma grande tempestade. 
As consoantes desobedeceram e foram às escondidas a festa. 
Quando estavam voltando para casa, começou a tempestade. 
Com muitos raios e trovões.  
Um raio caiu na letra H e ela ficou muda. As outras letras ficaram assustadas. 
Quando chegaram ao castelo, levaram uma bronca da Fada Rosa. 
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E receberam também um castigo: só conseguem se comunicar se estiverem acompanhadas de 
uma vogal. 

E é por isso que todas as palavras têm vogais. 
 

Disponível em: <https://www.soescola.com/2018/01/a-historia-do-alfabeto-para-colorir.html>. Acesso em: 27.out.2019. 
Adaptado para fins didáticos. 

c) Conversando com a história: 
➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Vocês acertaram na predição? 
➢ O que vocês acharam mais interessante na história do alfabeto? 
➢ Qual foi a letrinha que ficou muda? 
➢ E com as outras, o que aconteceu?   

 
d) Arte que veio da história: 

➢ Que tal dividir a sala em dois grupos? 
➢ Cada grupo irá produzir um dos castelos através de desenhos ou esculturas  

 
e) Movimento: 

➢ Vamos brincar de estátua?! 
➢ Vamos escolher duas fadas entre as meninas.  As fadas ficarão embaixo da mesa.  
➢ Todos na sala irão dançar e quando uma das fadas sair debaixo da mesa, temos que ficar 
atentos, pois: 
✓ Se for a fada Azul todos continuam dançando; 
✓ Se for a fada Rosa, todos ficarão estátuas até a fada azul aparecer.    
 
 

ATIVIDADE 6 
TEXTO 1: A LETRA A (POEMA) 
ACOLHIDA 
RESGATE DAS LETRINHAS: 
Espalhe no centro da sala várias letras (entre elas muita letra A), números e brinquedos. Combine: 
Ao sinal do professor, as crianças deverão pegar apenas as letras.  
Em seguida, valide e convide o grupo a guardar o que sobrou, isto é, números e brinquedos. 
Das letras que as crianças pegaram, elas irão retirar apenas a letra A. 
A criança que encontrar o maior número de letra A, vence!  
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem o nome de uma letra. Que letra será? (Aguarde a participação das crianças.) 
Continue com as pistas: 

➢ É a letra de AMIGO/ASA/ALICATE/ABACATE/ALINE/AMANDA/ANA/... 
➢ Quem sabe? 
➢ Vamos conhecer o texto e ver quem acertou?! 

 
LER É LEGAL! 
1º: Leve o texto ampliado e leia de maneira exemplar. 
2º: Valide as ideias das crianças durante a predição e circulem a letra que dá nome ao texto que é a letra A.  
3º: Realize uma segunda leitura destacando as palavras astronauta/ andorinha/ anjinho/água/águia/alho/ 
abelha e Aninha. Leia para eles e, em seguida, leia com eles garantindo que qualquer dúvida deixada pela 
leitura anterior seja superada.  
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4º: Desafie o grupo a fazer a leitura antifônica de revezamento que se dará da seguinte forma: o professor 
lê um verso e um grupo repete o verso lido; o professor lê o verso seguinte e é o outro grupo que repete o 
que o professor leu e assim, sucessivamente. 
Finalize com uma leitura coletiva feita com base no modelo de leitura que receberam de você. 
CONVERSANDO COM O TEXTO  

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Qual é o título dele? 
➢ Se cada frase de um poema é um verso, quantos versos esse poema tem? 
➢ Quantos grupos de 4 versos tem o texto?  

Informe que cada grupo de verso se chama ESTROFE. 
➢ No texto, quais são as palavras que rimam? (AVIÃO com AZULÃO e MEL com ANEL.) 

 
EXPRESSOM 
Releia o texto com as crianças e desafie-as a circularem no texto palavras iniciadas pela letra A. 
Em seguida, pergunte: 

➢ E palavras em que a letra A vem no final, a gente encontra nesse texto? (Cada palavra com A 
final, deve ser pintada no texto.) 
➢ Então, vamos brincar de COMEÇO e FIM?! 

Distribua várias fichas com palavras iniciadas e outras terminadas pela letra A. (De preferência canônicas, 
isto é, no padrão Consoante/Vogal.) 
Em seguida, oriente as crianças a localizarem nelas a letra A. 

➢ Se encontrar no início da palavra, fica de pé.  
➢ Se encontrar no final da palavra, fica sentado. 

Ao final, faça no quadro duas colunas: uma de palavras com A inicial e outra, com A no final da palavra.  
 
AB CONHECER 
Apresente o alfabeto, leia com a turma e circulem nele a letra A. Aproveite para estimular a participação 
das crianças, principalmente as que apresentam maiores dificuldades.  
Convide as crianças para lerem o texto com você. Informe que vocês vão brincar de DETETIVE. 
Você vai dar pistas e eles vão procurar no texto as palavras com as características dadas por você.  
Ex: Circulem no texto 
      - a palavra ARARA. Qual é a primeira letra de ARARA? E a última? 
      - a palavra ABACATE. Quantas vezes a letra A aparece em ABACATE? E as outras letras, vocês 
conhecem? Qual das letras de abacate também é vogal?   
      - um nome de menina; 
      - a palavra que rima com AVIÃO; 
      - a palavra que rima com ANEL. 
Professor, cada palavra dita deve ser pronunciada lentamente, com clareza e, se precisar, até isolando o 
som.  
Desenvolvam as questões do bloco e acompanhe as crianças com maiores dificuldades. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Escreva no quadro as palavras ÁGUA/BOLA/ABELHA/ABACATE/ANEL. 
Leia com as crianças e chame atenção para as letras INICIAIS E FINAIS.  

➢ Em todas as palavras do quadro aparece a letra A? 
➢ Se eu tirar a letra A da palavra ANEL como é que fica? (NEL) 
➢ E se eu tirar a letra A inicial da palavra ÁGUA como é que fica? (GUA)  
➢ Vamos agora procurar no CAÇA-PALAVRAS todas as palavras que eu escrevi no quadro. 
➢ Fiquem atentos! 
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Desenvolvam as questões do bloco. Garanta a participação de todos e ajude, principalmente as crianças 
com maiores dificuldades. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a leitura: 
Informe que o texto que você vai ler hoje fala de um curioso sobre o universo, os planetas, as estrelas...  

➢ Alguém sabe de qual curioso estou falando? 
Aguarde as ideias das crianças e liste-as. 
Logo depois, informe: O título do texto é ASTRÔNOMO. 
 
b) Faça a leitura do texto: 

O ASTRÔNOMO 
 

— E vocês? 
De onde vieram? 
Quem são vocês? Eu insisto! -   
 
Perguntou o primeiro astrônomo, 
Abismado ante tantos corpos celestes. 
Tantos, tantos, tantos, 
Tão diferentes, 
Bonitos e esquisitos. 

 

Encantado, 
Teve a impressão de ouvir 
Do fundo do firmamento, 
De lá distante, no infinito, 
Muitas vozes ecoarem baixinho: 
 
— Somos pedacinhos de Big Bang!... 
Bang!... 
Bing!... 
Bang!... 

 
Sian, Roberto Angelo. Algumas histórias do Céu – Versos e desenhos de SIAN. 3ª Edição, São Paulo: Paulus, 1999. 

 
c) Depois da leitura:  

➢ Quem conseguiu descobrir que era o astrônomo? 
➢ Ele era mesmo curioso? 
➢ Ele já sabe tudo?  
➢ O que mais ele quer saber? 
➢ E você, o que quer saber sobre o astrônomo?   

 
d) Arte que vem da história: 
Distribua a imagem ao lado, ou outra que possa aproximar as crianças 
do que faz um ASTRÔNOMO. 
Estimule-as a colorirem a imagem e faça uma exposição. 
Ao final, convide uma turma da escola para ouvir a leitura do poema 
que inspirou a produção da turma.   
 

Disponível em: <http://www.tudodesenhos.com/d/menino-vendo-estrelas-com-telescopio>. Acesso em: 27.out.2019. 

 
 

ATIVIDADE 7 
TEXTO 1: LETRA MÁGICA (POESIA) 
ACOLHIDA 
Mágica da letrinha: 
Leve para a sala uma Cartola de Mágico. Dentro dela, coloque objetos ou figuras cujos nomes comecem 
com a vogal E. 
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Para cada retirada de figura ou objeto da cartola chame uma criança diferente. Aproveite para chamar 
aquelas mais tímidas que não se manifestam espontaneamente. 
A cada figura ou objeto retirado, as crianças deverão dizer o nome e você, valida repetindo o nome, mas 
demorando-se no som inicial da letra/vogal. 
Finalizem dizendo com as crianças todas as letras do alfabeto da sala e circulando nele a letra E. 
 
PREDIÇÃO 
Escreva no quadro três possibilidades de título para o texto: 
Ex: A LETRA DO ELEFANTE. 
      LETRA MÁGICA. 
      A LETRA E.  
Desafie o grupo a escolher a opção que acha certa. Para cada escolha, marque um ponto ao lado da opção. 

➢ Ao final, veremos qual foi a opção mais votada. 
➢ Agora, vamos ouvir a leitura do texto para ver quem acertou? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura exemplar do texto. Não se esqueça de combinar com o grupo que eles precisam 
acompanhar silenciosamente a sua leitura. É importante que você ensine como se faz a leitura silenciosa. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, quem acertou o título do texto? (Parabenize os vencedores e faça a relação do título 
com a brincadeira da cartola.) 
➢ O que vocês acharam da leitura? Como eu li? Alguma coisa na minha leitura lhes chamou 
atenção? 

Aproveite para dar dicas sobre como ler bem: 
➢ Não precisamos ler gritando. Ler bem é ler certinho, sem comer letra, sem esquecer palavras... 

Reforce o conceito de poema e as características desse gênero. 
➢ Vou escrever no quadro algumas palavras do texto para fazermos a leitura. 

Procure palavras do texto na estrutura canônica, ou pelo menos com a maioria de sílabas na estrutura 
consoante vogal, pois a leitura delas é mais fácil inicialmente.  
Ex: PODE - VOCÊ - VEJA - ELEFANTE - DESELEGANTE  
Leia para eles e com eles. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior.  
4°: Em seguida, organize com os alunos a técnica da leitura coletiva. Logo depois, leia algumas palavras do 
texto e proponha que as crianças marquem as palavras lidas por você. Desafie-as a lerem individualmente 
as palavras marcadas. (Observe a estrutura canônica das palavras.). Ao final, desafie algumas crianças da 
turma a fazerem uma leitura individual imitando a sua. Faça as intervenções necessárias para ajudar as 
crianças que não se sentirem seguras para ler diante dos colegas. Para cada caso, proponha a leitura 
adequada ao nível de leitura da criança. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO  

➢ O texto de hoje tem letras, palavras, mas também tem animais.  
➢ Quantos animais aparecem no texto? Quais são eles? 
➢ Qual é o título do texto?  
➢ Onde podemos encontrar esse texto? 
➢ Quem escreveu o texto LETRA MÁGICA?  

Desenvolvam as questões do bloco 
 
EXPRESSOM 
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Releia o texto ampliado e convide as crianças a circularem nele a letra E inicial e final. 
Escreva no quadro as palavras do texto com E inicial e final.  
Leia as palavras destacando bem o som da letra inicial e final. 
Ex: EEEEEEEEElefantEEEEEE. 
      PODEEEEEE 
      EEEEEEEELEGANTEEEEEEE 

➢ Que outras palavras começam com E? 
EMA - ELEVADOR - ESCOLA - ESMALTE - ESCADA   

➢ E terminando com E. 
FILÉ - PICOLÉ - PELE - CHULÉ 
Pergunte: 

➢ E se eu tirar o E de ema? Como fica? 
➢ E de elevador, se tirar o E como fica?   
➢ E de filé, se tirar o E, como fica?  

 
AB CONHECER  
Escreva no quadro, de forma desordenada, as letras da palavra ELEFANTE. 
Em seguida, interaja com o grupo dizendo: 

➢ A palavra que vamos formar começa e termina com E; 
➢ Rima com gigante; 
➢ Tem 8 letras; 
➢ Tem quatro pedaços/sílabas. Isso significa que abrimos a boca 4 vezes para fala essa palavra.  
➢ Peguem os cadernos vamos ordenar a palavra: 
➢ A primeira letra é E; 
➢ A segunda, é L; 
➢ A terceira é E; 
➢ A quarta é F; 
➢ A quinta é A: 
➢ A sexta é N; 
➢ A sétima é T; 
➢ E a oitava é E.  

Leiam juntos, contem as letras, as sílabas e listem palavras que rimam com elefante.  
Desenvolvam as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Copie do texto no seu caderno as palavras onde a letra E aparece em qualquer posição. 
Oriente as crianças a capricharem na letrinha e a não se esquecerem de nenhuma. 
Desenvolvam as questões do bloco lendo os enunciados e garantindo o entendimento sobre o que deve 
ser feito. 
 
 

ATIVIDADE 8 
TEXTO 1:  O QUE É, O QUE É? (ADIVINHA) 
ACOLHIDA 
O que sei em um minuto! 
Combine com o grupo de crianças que você marcará UM minuto e elas deverão escrever o máximo de 
letras que já conhecem.  
Regras: Não pode repetir; quando acabar o tempo, tem que levantar as mãos. 
Prossiga informando que cada criança deverá quantificar as letras que escreveu. 
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Em seguida, apresente o alfabeto e as crianças vão validar se escreveram corretamente. 
Finalize dizendo com as crianças as letras do alfabeto na sequência e alternadamente. 
 
PREDIÇÃO 
Faça uma roda de adivinhações:  
Pergunte: Quem sabe uma adivinhação? 
Desafie as crianças a fazerem adivinhas umas para as outras. 
Diga que você trouxe uma adivinha e afixe-a no quadro ampliada. 
Convide as crianças a imaginarem a resposta da adivinha e vá listando. 
Deixe o grupo bem curioso e convide a ouvirem a sua leitura! 
 
LER É LEGAL! 
1º: Leia a adivinha com entonação ressaltando a forma correta de leitura desse tipo de texto. 
2º: Convide as crianças a localizarem no texto as vogais que você ditar. 
3º: Faça outra leitura exemplar, solicitando que as crianças fiquem atentas para que possam imitar a sua 
leitura. 
4º: Leia com as crianças através da técnica da leitura antifônica. Chame atenção para as características de 
uma boa leitura, neste caso: pronunciar as palavras com clareza e fazer a entonação correspondente à 
pontuação (interrogação). Façam uma roda de conversa sobre a função desse tipo de texto. 

➢ Em que situação se lê uma adivinha?  
➢ Para que serve uma adivinha? Ela nos emociona? Nos ensina coisas novas? Nos diverte? 

 
CONVERSANDO COM O TEXTO  
Pra começar, vamos validar a resposta da adivinha. 
Valide ordenando com as crianças, as letras B, C, X, A, I, A e A. 
Utilizando as letras móveis que você dispõe na sala, solicite que elas reproduzam a palavra ABACAXI. 
É importante que quantifiquem as letras e quantas vezes abrimos a boca para falar a palavra. 
No alfabeto que você dispuser exposto na sala, solicite que cada criança identifique a letra inicial da 
palavra formada: ABACAXI. Você pode ainda motivá-las a localizarem e nomearem as outras letras da 
palavra.  
Retornem ao texto, releiam e pergunte: 

➢ Qual é a última palavra do texto? (Aproveite para quantificar com as crianças as palavras do 
texto. 

Outra informação importante é que a letra O, sozinha, é letra, mas dentro do texto ela é palavra.)  
Prossiga: 

➢ Que palavra do texto começa com E?  
➢ Vocês sabem o que são escamas? Conversem e/ou consultem o dicionário.  

Logo após, iniciem o desenvolvimento das atividades do bloco: desenvolvam as questões fazendo 
inicialmente a leitura e compreensão dos enunciados. O professor deve circular pelas carteiras para 
observar o desempenho e ajudar nas dificuldades de cada criança. Não se esqueçam: Ajudar não é fazer 
pela criança.  
 
EXPRESSOM 
Escreva no quadro as vogais e leia com as crianças na sequência e/ou alternando. 
Chame algumas crianças para identificar as letras no quadro, principalmente A e E.  
Escreva no quadro as palavras: REI, PEIXE, ELEFANTE, ESCOVA, ESTRELA, ESPANTALHO, ESQUILO e ESPADA, 
todas sem a letra E e pergunte: 

➢ Vocês sabem o que está escrito aqui? 
Convide para lerem juntos? 
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➢ O que está faltando nas palavras? 
➢ Quem quer vir completar? 
➢ Vamos pesquisar outros modelos de letra E e fazer um painel? 

Distribua revistas, rótulos, jornais e faça um painel com o máximo de modelos de letra E. 
Exponha o painel na sala ao lado do painel da letra A.    
 
AB CONHECER 
No quadro, escreva o alfabeto completo e chame algumas crianças para circularem nele as vogais. 
Solicite as crianças que copiem as vogais A e E no caderno. 
Escreva vários modelos de A e de E.  
Ex: A E  a e  a e  A E   A E   a e 
Leia com as crianças e converse: 

➢ Mesmo se apresentando de maneiras diferentes, as letras têm o mesmo nome e o mesmo som.     
Logo após, iniciem o desenvolvimento das atividades do bloco. Leia com eles e acompanhe o 
desenvolvimento para fazer as intervenções necessárias.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Converse com as crianças: 

➢ Estudar é uma coisa interessante e pode ficar também divertido. É verdade!  
➢ Basta você ficar atento, calmo e aproveitar para se divertir, pois o melhor jeito de aprender é 
brincando. 
➢ Vamos brincar de escrever?! 
➢ A regra é a seguinte: 
o o professor fala uma palavra, você pensa sobre ela e vai escrevendo as letras que você imagina 
que representam o que o professor falou. 
➢ Vamos lá! 
o Escrevam CASA. 
o Escreveram?  
o Então, agora, vamos continuar brincando só que no caderno de atividades desenvolvendo a 
questão do bloco. 

 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ Hoje o texto é sobre um rato e o rei dos animais. Alguém sabe quem é o REI DOS ANIMAIS?   
➢ O que será que vai acontecer nessa história? 
➢ Vamos conhecer o texto?! 

 
b) Leia o texto:  

 
O LEÃO E O RATO 

Esopo 

Um leão foi acordado por um rato que passou no seu rosto. Com um salto ágil, ele o capturou e 
estava pronto para matá-lo, quando o rato suplicou: 

— Se o senhor poupasse a minha vida, tenho certeza de que um dia poderia retribuir sua bondade. 
O leão de uma gargalhada de desprezo e o soltou. Aconteceu que pouco depois disso, o leão foi 

capturado por caçadores que o amarraram com fortes cordas no chão. O leão rugia. O rato reconheceu seu 
rugido, se aproximou, roeu as cordas e libertou-o dizendo: 
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— O senhor achou ridícula a ideia de que eu seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de 
mim qualquer compensação pelo seu favor; mas agora sabe que é possível, mesmo a um rato, conceber 
um favor a um poderoso leão.  
 
Moral da História: OS PEQUENOS AMIGOS PODEM SE REVELAR GRANDES ALIADOS.  

 
Disponível em: <https://metaforas.com.br/1999-05-01/o-leao-e-o-rato.htm>. Acesso em: 27.out.2019. 

 
c) Conversando com o texto:  

➢ Vocês gostaram do texto? Alguém já conhecia? 
➢ Vocês sabiam que esse texto é uma fábula? O que é uma fábula?  
➢ Quem é o autor dessa fábula?  
 

PARA O PROFESSOR: 
Do Latim, Fábula significa “história, jogo ou narrativa”. Enquanto gênero discursivo, é desenvolvida a partir 
dos elementos essenciais característicos dos tipos de textos narrativos, como personagens (protagonista, 
antagonista e coadjuvante), narrador (personagem, observador ou onisciente), foco narrativo (1º ou 3º 
pessoa), tempo (cronológico ou psicológico) e espaço (onde acontece a história).  
Com relação às características do gênero fábula, podemos dizer que se trata de uma composição literária 
em prosa e, de maneira geral, bastante breve. Os personagens das fábulas são animais que se 
personificam, ou seja, adquirem características dos seres humanos.  É relevante destacarmos que existem 
outros gêneros discursivos narrativos bastante próximos à Fábula, diferenciando-se apenas com relação 
aos tipos de personagens que aparecem nos textos, como é o caso do Apólogo (objetos, seres inanimados 
e partes do corpo de seres vivos) e da Parábola (apenas seres humanos). 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/redacao/fabula.htm 

 
d) Arte que veio da história: 

➢ Vamos desenhar os personagens a partir das nossas impressões 
digitais?  

Disponível em:  
<https://www.pinterest.se/pin/422494008784659849/>. Acesso em: 17.nov.2019. 
<https://www.pinterest.de/pin/395894623488524976>. Acesso em: 17.nov.2019. 

 
e) Movimento:  
Eleja no grupo 4 leões; (Pode colocar uma fita no braço ou na cabeça para identificá-los.) 
Os demais alunos serão ratos; 
Os ratos correrão e os leões tentarão capturá-los; 
Quando o leão se aproximar, os ratinhos devem se encolher no chão como se estivessem na toca; 
Os ratos capturados viram leões. 
A brincadeira termina quando ficarem apenas 4 ratos.   
 
 

ATIVIDADE 9 
TEXTO 1: LETRA E (POESIA) 
ACOLHIDA 
CORRENTE DE PALAVRAS COM E: 
Formem uma fila; 
O professor ficará fora da fila e começará a brincadeira. 
Ela fala uma palavra com E. 
A primeira criança da fila vem, pega na mão do professor e fala outra palavra com E. 
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A segunda criança da fila vem, pega na mão do colega e fala outra palavra com E. 
A brincadeira continua até a última criança da fila falar e a corrente se fechar. 
Regras: Não pode repetir palavra.  
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje fala de uma letra. Qual será?  
➢ É uma vogal. 
➢ É representada de muitas formas. 

Registre as sugestões das crianças e convide a turma para ouvir o texto. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura exemplar do texto. Valide a resposta dada pelo grupo na predição.  
2º: Em seguida, converse com o grupo sobre a leitura feita por você.  

➢ O que vocês acharam da minha leitura?  Como é que eu leio?  Leio rápido ou lento?  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior, inclusive na decodificação das palavras canônicas como CAFUNÉ/ CABELO/ LELÉ. Organize, com os 
alunos, a leitura antifônica do texto. A frequência dessa leitura é importante, para que as crianças 
adquiram as informações iniciais sobre direção, segmentação da escrita. 
4º: Em seguida, proponha que as crianças treinem a leitura do texto três ou quatro vezes para garantir um 
maior contato com as letras e palavras. Finalize com a leitura coletiva. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO  
Releiam o texto e:  
- Circulem nele a letra E. 
- Pesquisem e pintem no texto um nome de pessoa. 
 - Grifem de amarelo as palavras do texto que iniciam com a letra E.  
Desenvolvam as questões do texto. 
 
EXPRESSOM 
Leia o alfabeto com as crianças. Em seguida, chame algumas para localizarem entre as letras do alfabeto a 
letra inicial das palavras que você falar (palavras com E inicial). Indique para esse momento as crianças que 
apresentam maiores dificuldades e ajude-as.   
Apresente no quadro um painel com várias figuras. (Use figuras cujos nomes iniciam com A ou E.) 
Para cada figura, as crianças deverão escrever no caderno a letra inicial correspondente.  
 
AB CONHECER 
Forme duplas e desafie-as a responderem as questões do bloco em menor tempo e corretamente. 
Enquanto as duplas trabalham, circule entre elas questionando os enunciados e garantindo o bom 
desempenho de cada criança na dupla. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Convide-os a fazerem um ditado no caderno. 
Você dita palavras e as crianças escrevem do jeito que conseguem, mas só vão escrever as palavras nas 
quais elas ouvem o som da letra E.  
Em seguida, veja os ditados e reconheça a participação das crianças elogiando e apontando os avanços que 
percebeu.  
Desenvolvam as questões do bloco. O professor deve ficar atento para fazer as intervenções que 
promovam o avanço da turma. 
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ATIVIDADE 10 
TEXTO 1: LISTA DE PALAVRAS COM I 
ACOLHIDA 
Cortina de Palavras:  
Faça uma cortina de tiras de TNT colorido. 
Em cada tira, cole algumas fichas com palavras começadas pelas VOGAIS. 
Na hora de entrar na sala, as crianças ficarão em filas e, para entrar, devem indicar uma palavra iniciada 
pela vogal que o professor disser. (Aproveite para avaliar se as crianças já conhecem bem as vogais A e E). 
Veja se elas já conhecem a vogal I que será a letra do dia. 
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje é uma lista. Você já conhece esse texto? 
➢ Que listas vocês conhecem? 
➢ Vamos conhecer a nossa lista de hoje? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto, combinando com o grupo que eles precisam observar a sua leitura, para 
reproduzi-la quando necessário. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ O que vocês acharam da leitura? Como eu li? 
➢ E o texto, é longo ou curto? 

Aproveite para dar dicas sobre como ler bem uma lista: observar as palavras para ler certinho.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Em seguida, organize com os alunos uma leitura por grupos. Forme 03 grupos e combine que cada 
grupo lerá duas palavras. Dê um tempo para eles treinarem. Ao começar a leitura dos grupos, solicite que 
os outros grupos acompanhem silenciosamente.   
Ao final, indique alguns alunos para a leitura individual, observando os critérios de precisão e entonação. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO  
Combine com as crianças que você vai fazer perguntas e, para responder, elas vão precisar consultar a lista 
(o texto):  

➢ Que letra inicia todas as palavras da lista? 
➢ Qual é a palavra onde aparece duas vezes a letra I? 
➢ Qual das palavras é um nome de pessoa? 
➢ Que palavra da lista é o lugar aonde as pessoas vão para rezar?  

Desenvolvam as questões do bloco. Circule pela sala professor, para atender as crianças em suas 
dificuldades durante a atividade.  
 
EXPRESSOM 
Você fala algumas palavras e as crianças deverão descobrir a letra inicial, apenas ouvindo. 
Fale palavras começadas por A, E e I. (Alterne para aumentar o desafio.)   
A cada palavra ditada pergunte:  

➢ Que letra inicia? 
➢ Quem aqui tem essa letra no nome? 

Entre as crianças que tem a letra no nome, escolha uma e chame para escrever a letra no quadro. 
Faça isso com todas as palavras ditadas.  
Desafie: 

➢ Vamos brincar de COMEÇA e TERMINA.   



 CADERNO 1 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS – 1º ANO 

 

   23       Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

➢ A regra é eu falo a palavra, vocês ouvem com atenção e dizem com que letra começa e termina. 
Ex: ABACATE - Começa com A e termina com E. 
      IGREJA Começa com I e termina com A. 
 
AB CONHECER 
No alfabeto da sala, pergunte às crianças onde está a letra que começa todas as palavras da lista. 
Circulem nele todas as vogais. 
Façam, juntos, uma lista de palavras com I e que sejam NOMES DE PESSOAS / OBJETOS E ANIMAIS.  
Desenvolvam as questões do bloco com muita atenção e capricho. Acompanhe a turma, observando as 
crianças que estão avançando para aumentar-lhes os desafios; e atentos as crianças com dificuldades para 
ajudá-los a avançar. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Solicite que as crianças copiem o alfabeto no caderno. 
Em seguida, fale as letras que eles devem circular nele. (As letras iniciais de seus nomes e as vogais.) 
Escreva no quadro, uma por uma, as palavras da lista e leia com eles. 
Desenvolvam as questões do bloco, fazendo a leitura dos enunciados, solicitando a opinião das crianças 
sobre o que deve ser feito, e validando as ideias.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
De olho no texto: 

➢ Quantifique as palavras. 
➢ Circule a palavra maior. 
➢ Grife a palavra que dá nome a ilustração. 

Em seguida, conversem: 
➢ Para que escrevemos listas? 

Para nos organizarmos, para não esquecermos de comprar algo, convidar 
alguém, realizar tarefas etc.  
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ Hoje vamos ouvir um poema sobre o melhor amigo do homem. 
➢ Quem sabe quem é?  

Registre as sugestões e convide-os a ouvirem o texto para validar.  
 
b) Leia a história: 

CÃO 
Luis Roberto Guedes 

Cão e homem são amigos 
desde o tempo das cavernas. 
O cão vigiava os perigos. 
(Também tinha medo de feras).  
 
É bom ser amigo do homem. 
Ele sabe quando tenho fome. 
Tenho amigo, tenho abrigo... 
Sabe que mais? 
Tenho até nome.  

GUEDES, Luis Roberto. Planeta Bicho. São Paulo: FTD, 1996. 
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c) Conversando sobre o texto:  
➢ Qual é o título do texto? 
➢ Que outra palavra poderia ser usada como título?  
➢ Que é o autor desse poema? Os autores de poemas são poetas.   
➢ Você tem um cãozinho de estimação? 

 
d)  Arte que veio da história: 
Leve um prontinho. Em seguida, distribua quadrados de papel para 
a turma e façam juntos. 
Façam uma lista de nomes de cães que vocês conhecem e cada um 
escolhe um para o seu cãozinho de papel. 
OBS: Evite usar nomes de pessoas na lista de nomes de cães para 
evitar constrangimentos.  
 

Disponível em: <http://www.comofazerorigami.com.br/origami-de-rosto-de-
cachorro/>. Acesso em: 27.out.2019. 

 
e) Movimento:  
Vivo-Morto – O professor vai falar algumas coisas para se fazer 
com o cãozinho de estimação; se as crianças acharem que está 
correto, ficam de pé/vivo. Se acharem errado, deitam-se no 
chão/morto.  

1) Levar para passear sem coleira; 
2) Deixar fora de casa em dias quentes; 
3) Levar para praia; 
4) Dá chocolates e balas de lanchinho; 
5) Levar ao pediatra; 
6) Levar a Petshop;  
7) Dormir na mesma cama que o dono; 
8) Levar para fazer cocô e xixi na rua; 
9) Castigar; 
10) Ensinar.  

 
ATIVIDADE 11 

TEXTO 1: LETRA I (POESIA) 
ACOLHIDA 
Bingo de Letras: 
Distribua cartelas com letras, números e formas variadas. 
Solicite que as crianças pintem na cartela apenas as letras.  
Dê um tempo para concluírem e passe pelas carteiras para ver se todos fizeram certinho. 
Em seguida, informe que você vai chamar as letras e se eles tiverem a letra chamada em suas cartelas, 
deverão marcá-la.  
Vence quem marcar todas as letras da cartela.  
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje fala de uma letra que aparece duas vezes em todas as palavras que vou escrever 
no quadro: CECÍLIA      FAMÍLIA     BÍBLIA    PIRULITO    LIXEIRO    
➢ Quem já descobriu qual é a letra que dá nome ao texto que vamos ler agora?   
➢ Vamos validar? 
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LER É LEGAL! 
1º: Faça uma leitura exemplar do texto que deverá estar ampliado e afixado à altura das crianças. Não se 
esqueça de treinar anteriormente para não gaguejar, cometer erros ou ignorar características próprias da 
leitura desse gênero textual.  
2º: Em seguida, valide a resposta do grupo na predição e converse sobre a opinião das crianças a respeito 
do texto. O título desse texto poderia ser outro? Qual? Por quê? 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter ficado 
na leitura anterior. 
4º: Faça mais uma leitura utilizando a técnica da leitura antifônica (leitura onde o professor indica com o 
dedo o que está lendo e as crianças repetem a leitura do professor) para que as crianças façam relação da 
sua leitura com o que está escrito e percebam, pela vivência, que se lê da esquerda para a direita e de cima 
para baixo. Faça uma última leitura modelo propondo que o grupo acompanhe através da leitura 
silenciosa. 
Circule no texto algumas palavras e indique algumas crianças para fazerem a leitura. (Não coloque as 
crianças com muitas dificuldades para ler nesse momento, pois o objetivo não é constrangê-las.) 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO  
Combine com as crianças que você vai fazer perguntas e, para responder, elas vão precisar consultar o 
texto: 

➢ Quantos versos tem o texto? E estrofes, quantas tem?  
➢ Tem rimas? Quantas? 
➢ Se tem estrofes, rimas e versos, esse texto é um... (poema) 
➢ Qual é a primeira palavra da primeira estrofe do poema? 
➢ Qual é a última palavra da primeira estrofe do poema?  

 Desenvolvam as questões do bloco. Professor, você deve circular entre as carteiras para perceber e 
atender às crianças em suas dificuldades durante o desenvolvimento da atividade.  
 
EXPRESSOM 
Convide as crianças a soletrarem as palavras que você apontar no texto. Convide-as a ditarem o alfabeto 
para você escrever no quadro e vá questionando as letras que vêm antes e depois. Cada vez que chegar 
numa vogal, pergunte: 

➢ Que palavras começam com essa letra/vogal? Ex: Vogal I: ILHA   IGUANA    IVO   IVANA    
➢ Você conhece alguma palavra que termine com essa vogal? CAI   VAI   REI   UI   AI  LEVI   

 
AB CONHECER 
Releia o texto e solicite que as crianças circulem nele as palavras que terminam com I. 
Soletrem as palavras MAGALI e TITI.  
Desafie as crianças: 

➢ Estou precisando completar umas palavras. Alguém pode me ajudar? 
Escreva no quadro: 
JAVAL____       JABUT_____      ABACAX_____  
Com a ajuda das crianças, leia as palavras e complete-as. 
Desenvolvam as questões do bloco, cuidando para que as crianças compreendam e se sintam seguras do 
que estão fazendo. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Solicite que as crianças escrevam as vogais no caderno. 
Valide e desafie:  

➢ Quem consegue escrever, do jeito que sabe, uma palavra começada pela vogal A? 
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➢ E com a vogal E, quem consegue?  
Faça isso com todas as vogais.  
Circule pela sala, motivando e validando a escrita deles, além de fazer intervenções que atendam às 
necessidades individuais.  
Desenvolvam as questões do bloco, fazendo a leitura dos enunciados, pedindo a opinião das crianças sobre 
o que deve ser feito e validando as ideias.  
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ Hoje vamos ouvir um poema que tem como título o nome de um fenômeno da natureza que é 
muito importante para a nossa vida, pois através dele a plantação floresce, o calor diminui, a 
meninada se diverte tomando banho na rua... Quem arrisca dizer o título do poema?  

Registre as sugestões e convide-os a ouvirem o texto para validar.  
 
b) Leia a história: 

CHUVARADA 
Isabela e Angiolina 

 
Este jardim colorido, 
tão cheiroso e quieto, 
é o lar de passarinhos 
e também muitos insetos. 
 
A calma desse jardim 
é, de repente, alterada. 
Os bichinhos miúdos fogem. 
Começa uma chuvarada! 
A formiga tenta entrar no formigueiro 
pra não ser levada pelo aguaceiro. 
Mas, pobrezinha, 
fica molhada! 
 
A joaninha também procura um local  
pra fugir daquele temporal. 
Mas, que nada, 
fica encharcada! 
A borboleta percebe o perigo 
e numa folha busca abrigo. 
Mas, que dó... 
Não escapa do toró! 
 
A lesma tenta ser ligeira  
e vão se abrigar na roseira.  
Mas é apanhada. 
Quase morre afogada! 
 
O grilo dá um grande salto. 
Vai parar no galho mais alto. 

Mas, coitado, 
fica ensopado! 
 
O caracol gruda numa semente 
pra não ser levado pela enchente. 
Mas, em vão. 
Caem os dois no chão! 
 
O tatu-bola fica bem à vontade. 
Diz não ter medo de tempestade. 
Mas o gabola vira bola 
e é levado pela marola! 
 
Parece que o mundo vai acabar! 
Que aquela chuva não vai parar! 
 
Mas aí o Seu Vieira 
fecha a torneira! 
E termina, enfim,  
de aguar o jardim. 
Os bichinhos procuram o sol  
e se secam bem ligeiro. 
Mas logo, logo, receberão  
outra visita do jardineiro.  

 
  
 
 
 

Isabella e Angiolina. A chuvarada. (Coleção Vamos Ler!) São Paulo: FTD, 2006.  
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c) Conversando sobre o texto:  
➢ Qual é o título do texto? 
➢ Choveu mesmo? Então o que aconteceu?  
➢ Quem escreveu esse poema? As autoras de poemas são poetisas.   
➢ Sua casa tem jardim?  

 
d)  Arte que veio da história: 

➢ Lembram da dobradura de cachorrinho? Hoje vamos dobrar 
quadrados de papel e fazer tulipas. Vamos começar?! 

Distribua 02 quadrados de papel A4 e proponha que as crianças pintem dos 
dois lados. Um dos quadrados deverá ser verde, em seguida, siga as 
instruções. 

➢ Com as flores prontas faremos um jardim em nossa sala de aula.  
 

Disponível em: <http://nomundodamaternidade.com.br/2017/06/origami-aviao-de-papel-
e-dobraduras-faceis-para-criancas.html>. Acesso em: 17.nov.2019. 

 
e) O que é, O que é? (As respostas estão no texto.)  
1) Levo a casa nas costas?  
2) Caio em pé e corro deitada? 
3) Tenho pintinhas pretas, sou vermelhinha, uma gracinha!   
Quem responder certinho vai até o alfabeto e circula a letra que começa o nome da resposta.  
 
 

ATIVIDADE 12 
 
TEXTO 1:  PIPOCA DOCE (RECEITA) 
ACOLHIDA 
“CLOZE” DO NOME: Cada aluno recebe a ficha do seu nome faltando algumas letras (somente as vogais). 
Com a ajuda do alfabeto móvel (letrinhas de madeira, plástico, EVA ou papel) cada criança deverá 
completar o seu nome.  
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje trata de algo que tem um cheirinho bom. O que será? 
➢ Pode ser salgada, mas a do texto é docinha. 
➢ Fica pronta rapidinho.  
➢ A meninada adora e as mamães também. O que será? 

Registre as sugestões das crianças e convide a turma para validar ouvindo o texto! 
 
LER É LEGAL! 
1º: Realize a leitura exemplar do texto. Mantenha-se atento à pronúncia das palavras e combine com o 
grupo que, enquanto você estiver lendo, eles deverão acompanhar observando, atentamente, o jeito que 
você faz a leitura. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, acertaram o nome do texto? 
➢ Em quantas etapas/partes o texto está dividido? 
➢ Vocês gostam de pipoca doce? 

Pergunte às crianças se acharam alguma palavra desconhecida ou difícil de ser lida. Liste no quadro as 
palavras mais complexas e as leia, uma por uma, tirando qualquer dúvida de pronúncia e/ou de 
decodificação.  
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3º: Logo depois, faça uma segunda leitura modelo do texto, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter 
ficado na leitura anterior. 
4º: Divida a turma em dois grupos e proponha que cada grupo leia com você uma etapa/parte do texto, 
isto é, o grupo 1 lê o título e os materiais e o grupo 2 lê os procedimentos.  Através da leitura antifônica, 
isto é, você lendo indicando o que lê e as crianças repetindo a sua leitura; a turma se sente motivada, 
animada a ler cada vez mais porque se apoia na sua leitura.  
Finalize circulando algumas palavras ou pequenas frases do texto e indicando alguns alunos para fazer a 
leitura.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO  
Converse com as crianças desafiando-as a encontrarem no texto e circular: 

a) o título; 
b) a primeira palavra da última instrução; 
c) o sabor da pipoca; 
d) o nome do recipiente/vasilha onde a pipoca será feita. 

Agora, pergunte e solicite que respondam colorindo no texto a palavra que significa ESPERE. 
➢ O texto que lemos é uma receita de pipoca doce. Para que serve esse texto? 

Desenvolvam as questões do bloco lendo os enunciados e garantindo o entendimento das crianças sobre o 
que deve ser feito. 
 
EXPRESSOM 
Combine com as crianças que você vai falar algumas palavras destacando bem uma letra/vogal e elas 
deverão escrevê-la com giz no chão: 
RECEIIIIIIIIIITA        PIIIIIIIIIPOCA       XIIIIIIIICARA     MIIIIIIIIILHO     DESLIIIIIIIIIGUE      
Apresente no quadro um painel com várias formas de escrita da letra I.  
Desafie as crianças a falarem palavras que começam com I. 
ILHA     IVO    IRMÃ      IGLU        IPÚ    
 
AB CONHECER 
Reforce o som da letra I nas palavras. 
Ao final, combine com as crianças que vocês desenvolverão todas as questões desse bloco coletivamente. 
Aproveite e indique algumas crianças para responderem às questões, assim você acompanha de perto o 
que elas estão sabendo.  
Desenvolvam as questões do bloco coletivamente. Circule entre as crianças para garantir a participação 
efetiva de todos.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Convide-os a fazerem um ditado no caderno. 
Você dita palavras e as crianças escrevem do jeito que conseguem, mas só vão escrever as palavras nas 
quais elas ouvem o som da letra E.  
Em seguida, veja os ditados e reconheça a participação das crianças, elogiando e apontando os avanços 
que percebeu.  
Desenvolvam as questões do bloco. O professor deve ficar atento para fazer as intervenções que 
promovam o avanço da turma.  
 
 

ATIVIDADE 13 
TEXTO 1: O OVO (QUADRO) 
ACOLHIDA 
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CORRIDA DO OVO NA COLHER 
Forme dois grupos enfileirados; 
Cada grupo terá um representante por vez; 
Juntos, eles saem de um ponto a outro da sala e voltam para o ponto de partida segurando com a boca 
uma colher com um ovo cozido (eles não precisam saber que está cozido) ou uma bolinha de pingue-
pongue. A regra é não deixar cair. Vence o grupo que terminar a fila primeiro, sem deixar o ovo cair. 
 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem um ovo, mas não está escrito. De que forma será que o ovo vai aparecer? 
Aguarde as opiniões e convide-os a conhecer o texto. 
 
LER É LEGAL! 
Apresente a imagem ampliada ou em Datashow. 
Leia o enunciado e informe: 

➢ O título da obra é O OVO. 
➢ Quem pintou esta tela? (Tarsila do Amaral.) 
➢ O que vemos na tela além do ovo?  

 Escreva no quadro e leiam várias vezes o título da obra e o nome da autora. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ O que vocês acharam do quadro O OVO? 
➢ O que será que o ovo representa nesta pintura?  
➢ Quando pensamos em ovo pensamos em quê? (Alimento/ nascimento/ vida/ força/ recomeço.).  

 
EXPRESSOM 
Escreva no quadro as palavras seguintes: 
OLAVO  ÓCULOS  ÓLEO   ÓREO   OVELHA    OMELETE    OCA  ORELHA   
Leia com as crianças e pergunte: 

➢ Quantas vezes falamos a letra O na palavra OLAVO?   
➢ E na palavra OCA?  
➢ Quem sabe dizer uma palavra onde se fala O no início e no final? 
➢ Quem sabe dizer uma palavra que tem O só no final?   

 Para cada resposta das crianças escreva no quadro e valide.     
 
AB CONHECER 
BINGO DE SÍLABAS:  
Divida as crianças em 04 grupos; 
Distribua para cada grupo uma cartela de sílabas terminadas em O. 
Ex: BO LO  TO  FO  DO   NO   MO    
Em seguida, combine que você vai falar uma palavra incompleta e eles deverão procurar na cartela do 
grupo uma sílaba que complete a palavra: 
Ex: PIRULI...  TO. (Quem tem, marca.) 
Todas as crianças copiam a palavra no caderno. 
A sílaba terminada em O pode completar a palavra no começo ou no final. 
Desenvolvam, em seguida, as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Diga para as crianças: CHEGOU A HORA DE ESCREVER! 

➢ Escrever é das coisas da vida que se aprende a fazer, fazendo. 
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➢ Então, vamos brincar de escrever? 
➢ O professor vai falar palavras e você vai ouvir com atenção a pronúncia da palavra ditada, 
pensar sobre como ela é escrita e escrever como você pensa. 

Professor, pronuncie as palavras sem afetar a pronúncia, isto é, ditando como se fala. 
Ao final, valide, escrevendo no quadro a palavra e propondo que as crianças comparem a sua escrita com a 
delas, fazendo as alterações necessárias.  
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ Vamos ouvir uma história sobre OVO? 
➢ Quem serão os personagens? 
➢ Será que tem humor ou é triste? 
➢ Vamos ouvir para validar?! 

 
b) Leia o texto:  

O MISTÉRIO DO OVO 
Hardy Guedes 

Era uma vez um ovo que apareceu no 
quintal. 
De quem seria o ovo?  
Da porca não era. 
porca não bota ovo. 
Também não era da gata. 
Você já viu gata botar ovo? 
Se fosse páscoa poderia ter sido presente do 
coelho. 
Coelho não bota ovo. 

Poderia ser da tartaruga. 
Tartaruga bota ovo. 
Galinha também bota ovo. 
Se fosse maior poderia ser da avestruz. 
Ou seria da fêmea do jacaré? 
O ovo se partiu . 
Descobrimos de quem ele é. 
PIU,PIU,PIU.  
E aí , você já sabe?  

 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/stellasorg/o-coelhinho-que-no-era-da-pscoa-ruth-rocha-

46662146?next_slideshow=1>. Acesso em: 04.nov.2019. 
 

c) Conversando com a história:  
➢ História boa essa, não acham? Quem escreveu? 
➢ Qual é o título? 
➢ Que bichos aparecem na história?  
➢ Quais deles botam ovo?  
➢ O mistério do ovo acabou em que momento da história?  

 
d) Arte que veio da história:  
Distribua para cada criança o desenho de um ovo. 
A partir do desenho do ovo, as crianças irão transformar o ovo nos animais que aparecem no texto.  
 
 

ATIVIDADE 14 
TEXTO 1: LEILÃO DE JARDIM (POEMA)  
ACOLHIDA 
Letra da vez: Escolha um aluno e combine que tudo o que você perguntar a ele, deverá ser respondido 
com uma palavra iniciada pela letra O. (Pode inventar.) 
Lista de perguntas: 
1) Qual é o seu nome? Otto. 



 CADERNO 1 ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS – 1º ANO 

 

   31       Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

2) O que você gosta de comer? Omelete. 
3) De qual parte do seu corpo mais gosta? Olhos. 
4) Para onde viajou? Ouro Preto. 
5) Seu passatempo é... ouvir músicas. 
6) Sua maior qualidade é... organizado. 
 
PREDIÇÃO  

➢ O título do nosso texto de hoje é Leilão de Jardim. O que será um Leilão? Vocês já participaram 
de um?  
➢ No Leilão de Jardim, o que será vendido, leiloado?  

Convide-os a ouvirem o texto para validar as respostas.  
LEILÃO: Venda pública de objetos, sob a condução de um leiloeiro, em que os arremata (compra) quem 
oferecer maior lance, isto é, valor em dinheiro.   
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto.  Garanta uma leitura com ritmo, entonação e velocidade adequados. 
Cuide da pronúncia das palavras e combine com as crianças que, enquanto você estiver lendo, elas 
deverão acompanhar com atenção a sua leitura. Uma dica é passar o dedinho pelo texto como se guiasse a 
leitura com o dedinho.  
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, vocês descobriram o que é vendido/ leiloado no leilão de Jardim?  
Convide-os a ouvirem mais uma vez o texto acompanhando silenciosamente a sua leitura.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Organize com os alunos a leitura de REVEZAMENTO do texto. Nessa leitura o professor combinará com 
o grupo que cada fila lerá um verso e ao final, todos juntos, lerão o texto completo. 
Estimule o grupo a localizar e pintar no texto as palavras que você ditar; dite palavras no padrão 
consoante/vogal. Estimule as crianças a circularem, no texto, as palavras ditadas.  
Finalize indicando algumas crianças para fazerem a leitura do texto completo ou de algumas palavras mais 
simples. Faça as intervenções necessárias. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Leilão de Jardim é um poema com muitos versos.  
➢ Vamos enumerá-los?  

Faça perguntas sobre o texto: 
➢ Qual é o título? 
➢ Quantos são os versos?  
➢ Quantas estrofes tem o poema?  
➢ Quem é a poetisa que escreveu Leilão de Jardim?  
➢ O que está à venda nesse leilão?    

Desenvolvam as questões do bloco. 
 
EXPRESSOM 
Convide as crianças a soletrarem as palavras que você escrever no quadro. Solicite que elas ditem o 
alfabeto para você escrever no quadro e vá questionando as letras que vêm antes e depois. Cada vez que 
chegar numa vogal, ou letra do nome de alguma criança, pare e pergunte: 

➢ De quem é essa letra? Que outras palavras se iniciam com essa letra?  
Faça isso com as vogais também:     

➢ Você conhece alguma palavra que termine com a vogal O?  SAPO  MATO   GATO    
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➢ E que comece com O, quem conhece?  OLHO / OVO/ OCA/ OVO 
 
AB CONHECER 
Utilize o alfabeto que você já tenha exposto na sala e estimule as crianças a localizarem a letra que 
representa o som /O/.  
Diga às crianças que agora você irá falar algumas palavras e elas deverão bater palmas quando perceberem 
o som /O/ no nome falado.  
Exemplo: 
fofoca/ oca / olhada/ omelete/ Oscar/ Olavo/ pato/ mato/sacola/mola       
Em seguida, pergunte: 

➢ Quem conhece outras formas de apresentação da letra O? 
Convide-os a irem à lousa escrever a letra O de várias formas. 
Desenvolvam as questões do bloco com muita atenção. Professor, acompanhe o desempenho das crianças 
e parabenize os avanços.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Leia com as crianças, algumas palavras do texto. 
Solicite que elas encontrem no texto e circulem as palavras que você leu.  
Diga para elas escreverem no caderno as palavras que encontraram no texto.  
Em seguida, desenvolvam as questões do bloco, lendo os enunciados e respondendo do jeito que 
souberem escrever. 
 
 

ATIVIDADE 15 
TEXTO 1: O QUE É, O QUE É? (ADIVINHA)  
ACOLHIDA 
Jogo do lince  
Apresente em uma cartolina, várias figuras coladas bem próximas umas das outras; 
Em seguida, desafie as crianças a indicarem no painel as figuras cujos nomes começam pela letra O;   
Valide! 
 
PREDIÇÃO 
Converse com o grupo: 

➢ Hoje vamos brincar de adivinhar. O texto é uma... (adivinha).  
Leve algumas adivinhas para a sala e desafie as crianças. (Considere o nível das crianças na escolha da 
adivinha.) 

➢ Em que situações do dia a dia brincamos de adivinha? 
✓ Para acolhidas e dinâmicas em eventos; 
✓ Como alternativas de diversão em dias de chuva, rodas de conversas etc.  
➢ Vamos ouvir o texto de hoje? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Leia a adivinha, que deverá estar ampliada e afixada na sala, ressaltando a forma correta de leitura 
desse tipo de texto. 
2º: Convide as crianças a localizarem no texto as palavras que você ditar. SOL / CARACOL / ORELHA / 
OVELHA / PATO / SAPO e SAPATO. Escreva as palavras no quadro e leiam juntos. Explore cada informação 
dada na adivinha levando as crianças a quantificarem as letras, observarem a posição delas nas palavras 
destacando a letra O. 
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3º: Faça outra leitura exemplar, solicitando que as crianças fiquem atentas para que possam imitar a sua 
leitura. 
4º: Leia com as crianças através da técnica da leitura antifônica. Chame atenção para as características de 
uma boa leitura, neste caso: pronunciar as palavras com clareza e considerar a pontuação(interrogação).  
Façam uma roda de conversa sobre a função desse tipo de texto. 

➢ Em que situação lemos uma adivinha? Vocês já utilizaram adivinhas? Em que situação? 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Que imagem ilustra o texto? (Um ponto de interrogação.) 
➢ Então, uma adivinha faz uma... (pergunta).   
➢ A adivinha nos desafia e nos envolve; e a busca pela resposta nos... (diverte).  
➢ Quantas chances o leitor tem para acertar a resposta? (4).  

Desenvolvam as questões, lendo os enunciados, conversando sobre o que deve ser feito e deixando-os 
responderem com autonomia. O professor deve circular pelas carteiras para observar o desempenho e as 
dificuldades de cada criança. 
 
EXPRESSOM 
Motive as crianças a lerem as palavras que você apontar no texto.  
Proponha que ditem o alfabeto para você escrever no quadro e vá questionando as letras que vem antes e 
depois. Cada vez que chegar numa vogal, pergunte: 

✓ Que palavras começam com essa letra/vogal? EX: Vogal O: OVELHA ORELHA  OTÁVIO  ÓCULOS    
✓ Você conhece alguma palavra que termine com essa vogal? MATO – SAPO – SAPATO – BURACO – 
PATO – SOPAPO; 
✓ Quem sabe dizer o nome de  
✓ um animal com O no final;  
✓ uma cidade com O no início; 
✓ um objeto que rime com NOVELO.  

 
AB CONHECER 
Apresente o alfabeto e leia com a turma. Aproveite para estimular a participação das crianças, 
principalmente as que ainda não reconhecem as letras.  
Prossiga orientando as crianças a lerem o texto. Informe que vocês vão brincar de DETETIVE. 
Você vai dar pistas e eles vão procurar no texto as palavras com as características dadas por você.  
Ex: Circulem no texto 
      - a palavra que começa com a primeira letra da palavra ADIVINHA; 
      - a palavra que começa com a segunda letra da palavra MEIO; 
      - a palavra que rima com CARACOL; 
      - a palavra que rima com ORELHA; 
      - a palavra que está dentro do SAPATO.  
Desenvolvam as questões do bloco e acompanhe as crianças com maiores dificuldades. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER  
Convide-os a fazerem um ditado no caderno. 
Você dita palavras e as crianças escrevem do jeito que conseguem, mas só vão escrever as palavras nas 
quais elas ouvem o som da letra O.  
Em seguida, veja os ditados e valorize a participação das crianças elogiando e apontando os avanços que 
percebeu. (Elogie o que observar: organização, letra bonita, enfim, motive.) 
Desenvolvam as questões do bloco. Fique atento para fazer as intervenções que promovam na turma a 
vontade de escrever.  
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CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse: 

➢ O texto que lemos hoje é curto ou longo? (Curto). 
➢ Tem rimas? (SIM).  Será que é poesia? (Não).   
➢ Que texto lemos hoje? (Uma adivinha).  
➢ As letras usadas no texto se apresentam da mesma forma? (Sim).  
➢ O texto tem ilustração? (Sim).  
✓  Para quê? (Para provocar o interesse do leitor, atraí-lo e para dar dicas sobre o texto.).   

 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ O texto de hoje se chama A LARANJA... 
➢ Que palavra será que completa o título? 

Registre as opiniões das crianças e convide-as a ouvirem o texto e validarem as ideias.  
 
b) Leitura da história: 

A LARANJA COLORIDA 
Ronaldo Simões Coelho 

Esta é a história de uma laranja. 
Ela era ainda uma laranjinha quando ouviu os meninos dizerem: 
— Quando ela estiver grande e madura nós vamos parti-la ao meio e cada um de nós vai comer a 

metade dela. 
— Mas a minha metade tem de ser do tamanho da sua, viu? 
— E vamos brincar de carocinho. 
A laranja não sabia o que era brincar de carocinho, mas sabia que ia crescer e ficar madura para 

ser saboreada pelos meninos. 
Acontece que ainda não estava de todo madura quando começou a ser cobiçada. 
Quem passava na estrada a olhava com desejo. 
Os passarinhos andavam bicando suas companheiras.  
Ela pensou: 
— Não demora muito e me descobrem também. Gente ou passarinho.  
Pensou muito, muito. Resolveu disfarçar-se. 
Pediu a borboleta vermelha: 
— Me dá um pouco da tinta que colore suas asas, borboleta vermelha. 
A borboleta vermelha deu. 
A tinta, porém, foi pouca. 
A laranja, pediu, então, à borboleta azul: 
— Me dá um pouco da cor das suas asas, borboleta azul. 
Ainda foi pouco. 
No entanto, como nenhuma borboleta lhe negasse as cores, a laranja foi ficando toda pintada.  
Quando faltava pouco, um sabiá pousado no galho de cima completou seu disfarce: fez um 

cocozinho esverdeado, quase furta-cor, sobre ela. 
Foi aí que aconteceu o desaponto. 
Os meninos chegaram e não a viram. Tão disfarçada ela estava. 
Subiram na laranjeira, chuparam outras laranjas e foram embora.  
A laranja pensou: 
— Tive tanto cuidado em me guardar para eles! 
Como fazer agora? 
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Por sorte, durante a noite caiu uma chuva fininha, suave, que a lavou toda, no banho mais gostoso 
de sua vida. 

Os meninos a viram: grande, bem madura, pronta para ser colhida. 
— É a nossa laranja – disseram eles. E a colheram.  
Com uma faca bem amoladinha o pai a descascou. e partiu em dois pedaços bem iguais. 
A laranja estava deliciosa. 
O jogo dos carocinhos foi, afinal, jogado. 
O menino falou: 
— Adivinha quantos caroços eu tenho na minha boca.  
E a menina repetiu: 
— Adivinha quantos eu tenho. 
Ninguém adivinhou. 
O menino cuspiu um, cuspiu mais um, mais um, mais um: quatro ao todo. 
A menina cuspiu, um a um, seis caroços. 
Eram dez sementes, que eles plantaram no pomar. 
E foi assim que a laranja colorida se transformou numa porção de laranjeiras. 

 
Ronaldo Simões Coelho. A laranja colorida. 1ª Edição, São Paulo: FTD, 2010. 

 
c) Conversando sobre a história: 

➢ Que fruta é citada no texto? 
➢ Qual é o título da história? 
➢ Por que ela ficou colorida?  
➢ O que aconteceu com ela? 
➢ Que palavra do texto pode ser trocada por SEMENTES? 
➢ Vocês gostaram da história?  
 

d) Arte que veio da história:  
➢ Usando as cores das borboletas que aparecem na história, faça um lindo desenho. 

Exponha as produções das crianças no local mais movimentado da escola.  
 
e) Movimento:   
Convide-os para brincarem de JOGO DO CAROÇO; informe que eles serão os caroços. 
Você, professor, jogará um dado e, ao perceber o numeral que ficou virado pra cima, as crianças deverão 
se agrupar na quantidade indicada; 
Valide os agrupamentos. As crianças que sobrarem a cada jogada, saem da brincadeira.  
Faça quantas jogadas quiser. 
 
 

ATIVIDADE 16 
TEXTO 1: TRAVA-LÍNGUA 
ACOLHIDA 
Bingo de Letras: 
Distribua cartelas com letras, números e formas variadas. 
Solicite que as crianças pintem na cartela apenas as letras.  
Dê um tempo para concluírem e passe pelas carteiras para ver se todos fizeram certinho. 
Em seguida, informe que você vai chamar as letras e, se eles tiverem a letra chamada em suas cartelas, 
deverão marcar. 
Vence quem marcar todas as letras da cartela. 
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PREDIÇÃO  
➢ Hoje vamos ler um texto onde a letra U se repete muito.   
➢ Vocês conhecem algum texto onde uma mesma letra se repete em várias palavras? 
➢ Como se chama esse gênero?  

Dicas: 
➢ É um texto curto; tem que ser lido bem rápido; traz um desafio para o leitor: LER SEM TRAVAR.  

Deixe-os pensarem. Dê algumas dicas. Ao final, convide o grupo a ler o texto para validar as respostas. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça uma leitura exemplar do texto. 
2º: Valide as ideias da predição. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar.  
4º: Realize uma Leitura antifônica, garantindo a participação de todos. Proponha que as crianças leiam o 
texto 3 ou 4 vezes procurando ler mais rápido a cada vez. 
Fome 3 grupos. Cada grupo fará a leitura de dois versos do texto. Faça as intervenções, acompanhe-os na 
leitura e finalize com uma leitura coletiva.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Quem são os personagens do trava-língua? (Urubu e o tatu.)  
➢ E o autor do texto, quem é? (Elias José)  
➢ Que palavrinha do texto significa “suportou, aguentou”? (Aturou). 
➢ O que quer dizer a expressão “QUEBROU O PAU?” (Brigou).  
➢ Vocês conseguem ler o texto bem rápido? 
➢ Por que será que esse texto é um TRAVA-LÍNGUA? 

Apresente outros exemplos de trava-línguas e desafie-os a ler rápido, sem travar.  
 
EXPRESSOM  
Combine com as crianças que você fará um ditado de palavras e elas deverão bater palma e escrever no 
caderno apenas quando aparecer na palavra o som da letra U.  
Sugestões de palavras:  
sinal   Lucas  boca baú   Uruoca  bila  uma buraco   caju   Bangú   Lúcia   pato     
Em seguida, valide a escrita das palavras registrando no quadro, mas conte com a participação das 
crianças.  
 
AB CONHECER 
Apresente o alfabeto e estimule as crianças a pintarem nele a letra U. 
Em seguida, pergunte que letra vem antes e depois da letra U no alfabeto. 
Desenvolvam as questões do bloco, sugerindo que leiam com atenção para compreenderem bem os 
enunciados. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Escreva no quadro as palavras da questão do bloco e dê pistas. As crianças deverão circular a palavra que 
corresponde às pistas.  
Escolha uma palavra e solicite às crianças que criem frases com ela. Faça intervenções que motivem o 
aumento da frase. 
Desenvolvam as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
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Em seguida, desenvolvam a questão do bloco PARA GOSTAR DE ESCREVER, lendo o enunciado com 
atenção. Você pode propor a escrita individual, em duplas, trios ou coletiva, de acordo com a condição que 
a sua turma apresenta. Não deixe de circular entre as crianças e atendê-las no que for preciso. Ressalte a 
importância de usar letra legível e escrita correta.   
 
PARA GOSTAR DE LER  
a) Preparação para a leitura: 

➢ Hoje vamos ouvir uma história de amizade. 
➢ Ela se chama UM ... AMIGO.   
➢ Que palavra será que completa o título do texto. 

DICA: Começa com a letra U.  
Registre as ideias das crianças. 
 
b) Leia a história: 

UM URSO AMIGO 
 

Era uma vez um menino chamado Ulisses. Um dia em que o vento soprava fortemente, 
assobiando e fazendo u...u...u..., o Ulisses reparou num grande urso que comia uma uva à sombra duma 
árvore. Ulisses riu muito e aproximou-se do urso. 

— Queres ser meu amigo? – perguntou Ulisses ao urso. 
— Quero, quero! – respondeu o urso, dando-lhe um abraço tão forte que quase lhe partia as 

costelas. 
— Então vamos brincar com as letrinhas. Pega num pau e faz como te digo: um risco para cima, 

outro risco para baixo, agarradinho ao primeiro. Perto do chão, faz uma curva redondinha, vai de novo 
para cima e outra para baixo, também agarradinho. Cá embaixo, faz outra curva redondinha. Não te 
esqueças! 

— Que letra é esta? – perguntou o urso. 
— É o “u” – respondeu Ulisses. 
— U...u...u... é o “u” de urso! É o “u” de urso! – Dizia o urso, ao mesmo tempo que saltava, corria 

e abraçava o seu novo amigo. 
 

Disponível em: <http://proportoseguro.blogspot.com/2009/10/cada-letra-uma-historia.html>. Acesso: 01.nov.2019. 

 
c) Conversando com a história: 

➢ Qual é o título da história? 
➢ Quem são os personagens? 
➢ Qual é o nome do menino?  
➢ Aonde a história acontece? 
➢ Onde o menino encontrou o urso? 

  
d) Arte que veio da história: 
Distribua cabecinhas de urso para as crianças desenharem o focinho e os olhinhos; Em 
seguida, passe tinta guache marrom nas mãos das crianças e oriente-as a carimbar no 
papel A4 OU 40Kg. 
Quando a impressão secar, cole a cabeça do urso sobre o polegar.  

Disponível em: <http://atividadesinfantilp.blogspot.com/2018/03/artes-com-letra-u-urso-ola-amigas-e.html>. Acesso 
em 01.nov.2019. 
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ATIVIDADE 17 
TEXTO 1: LETRA U (POESIA)  
ACOLHIDA 
Cortina de Palavras com U: 
Faça uma cortina de tiras de TNT colorido. 
Em cada tira, cole algumas fichas com palavras do texto de hoje onde aparece a letra U. 
Na hora de entrar na sala, as crianças ficarão em filas e, para entrar, precisam ler a palavra e/ou falar o 
nome das letras que formam a palavra. (Aproveite e relacione as letras aos nomes dos colegas para ficar 
mais fácil, caso alguma criança sinta dificuldades.) 
 
PREDIÇÃO 
Faça um círculo com as crianças em sua volta e espalhe nele várias fichas com nomes de pessoas. 
Nas fichas deve ter nomes de animais, objetos, pessoas...  
Em todas as palavras deve aparecer a letra U: 
ULISSES, EDUARDO, RUA, JUMENTO, CANGURU, JÚLIA, ANA, UVA JULIANA, URUBU, MULA, BAÚ. 
Desafie as crianças a localizarem a palavra que você vai ler.   
Logo depois, pergunte: 

➢ Quais desses nomes vão aparecer no nosso texto de hoje que fala da letra U? Aguarde a 
participação das crianças e vá dando dicas como: 
➢ Começa com a letra R, termina com a letra A. Rima com RUA. 
➢ Começa com B, termina com Ú e rima com RAUL? BAÚ. 
➢ Começa com U, termina com U e tem 3 sílabas? JULIANA. 

Após trabalhar bastante com as palavras, leia o texto combinando que vamos validar em seguida. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto. Não se esqueça de combinar com o grupo que eles precisam 
acompanhar silenciosamente a sua leitura. É importante que passem o dedinho sobre as palavras lidas. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢  O que vocês acharam da leitura? Como eu li?  
Aproveite para dar dicas sobre como ler bem uma poesia. 

➢ O texto de hoje é uma poesia. Que características tem uma poesia? 
Reforce o conceito e as características do gênero. 

➢ Vou escrever no quadro algumas palavras do texto e vocês vão pesquisar e circular, combinado? 
Fale palavras do texto como a maioria das sílabas na estrutura canônica, pois a leitura delas é mais fácil 
inicialmente.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior.  
4º: Em seguida, organize com os alunos a técnica da leitura coletiva. Logo depois, leia algumas palavras do 
texto e proponha que as crianças marquem as palavras lidas por você. Desafie-os a lerem individualmente 
as palavras marcadas. (Observe a estrutura canônica das palavras.). 
Ao final, considerando o nível da sua turma, desafie algumas crianças a fazerem uma leitura individual 
imitando a sua.  Faça as intervenções necessárias para ajudar as crianças que não se sentem seguras para 
ler diante dos colegas. Para cada caso, proponha a leitura adequada ao nível de leitura da criança. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Quantifique os versos do texto lido com as crianças. Proponha que o grupo circule a primeira palavra do 
primeiro verso e, em seguida, explore com as crianças as características e a intenção comunicativa do 
texto. Desafie o grupo: 

➢ Como o texto se apresenta? Tem rimas? Parágrafos? Tem estrofes? 
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➢ Tem diálogo/conversa? Tem versos? 
➢ Quantos versos tem o texto?  
➢ Quantas palavras tem o primeiro verso?  
➢ Circulem as palavras e quantifiquem.   
➢ Que animal aparece no texto? 
➢ Que objeto aparece no texto?  
➢ Que palavra do texto rima com LUA?    
➢ Que palavra do texto significa INÍCIO?  (Começo).  
➢ Que imagem ilustra o texto? (Lua). 

Desenvolvam as questões do bloco lendo cada um dos enunciados e conversando sobre o que deve ser 
feito.  
 
EXPRESSOM 
Par de rimas: 
Faça um círculo com as crianças no meio da sala; 
Em seguida, coloque várias figuras viradas para baixo; 
Informe para as crianças que você vai colocar uma música e cada criança vai pegar uma figura e voltar para 
o seu lugar. Pare a música. Continue dando o último comando: 

➢ Quando a música tocar outra vez todos devem circular pela sala procurando e formando o seu 
par de rimas. 

 
AB CONHECER 
Escreva uma palavra do texto no quadro e desafie o grupo a ler rapidamente e indicar as letras que 
formam: Ex: URUBU. 
          - a última sílaba; (U) 
          - a primeira sílaba; (BU) 

➢ Que outras palavras começam pela letra inicial de URUBU? Liste-as.  
➢ Quantas sílabas tem a palavra URUBU? (Conte com palmas/ com os dedinhos no rosto).  

Faça o estudo da palavra: 
➢ Leiam a palavra URUBU que está escrita no quadro. 

Convide uma criança para separar as sílabas. Em seguida, desafie o grupo a listar palavras com:  
U – UM/ ULISSES/UMBIGO/UVA/BAÚ 
RU – RUTE / MANDACARÚ/ CARURU/ BEIRUTE 
BU – BURACO/ CUMBUCA/ UMBÚ/ CAXAMBÚ  
Agora, desafie as crianças a criarem frases com algumas das palavras listadas. 
Oriente-os a desenvolverem as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Retornem ao alfabeto e desafie as crianças a localizarem nele as letras que formam as palavras que você 
pedir. Com essa atividade estimulamos as crianças a perceberem que as palavras são formadas por letras, 
mas estas devem estar numa ordem. 
Peça palavras no padrão Consoante Vogal (CV). 
Ex: LUVA    BULA     CAJU    BUZINA    BURACO   CUCA        
Depois de perceber que as crianças estão à vontade para arriscar na escrita, desenvolvam as questões do 
bloco.  
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ATIVIDADE 18 
TEXTO 1: PARA IR À LUA (POESIA)  
ACOLHIDA 
Leve para a sala uma panela que você vai chamar de PANELENDO. 
Dentro dela, coloque objetos ou figuras cujos nomes comecem com as vogais. 
Para cada retirada de figura ou objeto da cartola, chame uma criança diferente. Aproveite para chamar 
aquelas mais tímidas que não se manifestam espontaneamente. 
A cada figura ou objeto retirado, as crianças deverão dizer o nome e você, professor valida repetindo o 
nome, mas demorando-se no som inicial da letra/vogal. 
Finalizem dizendo todas as letras do alfabeto da sala e circulando nele as vogais. 
 
PREDIÇÃO  

➢ Hoje vamos ler mais uma POESIA. Toda poesia tem... (Estrofes e versos, algumas têm rimas).  
➢ A poesia de hoje fala de ir à lua. O que vocês acham que o texto vai dizer sobre IR Á LUA? 
➢ Vamos ouvir e validar? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Leia a poesia. Leve o texto ampliado e faça a leitura exemplar, ressaltando o ritmo próprio do poema. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ Vocês gostaram do texto?   
➢ De acordo com o texto, para ir à lua é preciso de um... FOGUETE. 
➢ Quais são as características de uma poesia? (Liste-as). 
➢ Quem escreveu o poema que lemos? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. Em seguida, escreva no quadro as palavras maiores ou com estrutura mais complexa e leia com as 
crianças.  
4º: Organize com os alunos a brincadeira de Detetive: você lê o texto, omitindo a letra inicial de algumas 
palavras, e as crianças deverão circular as letras que você não ler. (Cuide para omitir as vogais.)  
Indique algumas crianças para lerem o texto completo imitando a sua leitura exemplar. Finalize com uma 
leitura coletiva do texto completo, fazendo as intervenções necessárias para o avanço da leitura das 
crianças.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Qual é o gênero do texto que lemos hoje? (Poesia). 
➢ Qual é o título do poema?  (Para Ir À Lua). 
➢ Enquanto não tem foguetes como os meninos fazer para ir à lua?? (Deslizam de patinete pelas 
calçadas.) 
➢ No texto, o que significa a expressão “cegos de velocidade”? (Muito rápidos.) 
➢ Qual é o último verso da primeira estrofe? (Pelas calçadas da rua.) 

Escreva o verso: SER VELOZ É SER FELIZ. Quantas palavras têm este verso?  
➢ Que vogais aparecem?   

Desenvolvam as questões do bloco. Acompanhe o desempenho das crianças, observando o entendimento 
das mesmas sobre o que o enunciado propõe e estimulando a autonomia e espontaneidade na escrita.  
 
EXPRESSOM  
Corrente de rima:  
Façam uma roda e o professor fala uma palavra. Na sequência, cada pessoa na sua vez, fala uma rima com 
a palavra dita pelo professor. Se a corrente quebrar, pode recomeçar. 
Use rimas com as vogais A, E, I, O e U. 
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AB CONHECER 
Faça o Jogo do Minuto: divida a turma em 5 grupos.  
Sorteie entre os grupos as vogais. Cada grupo deverá escrever durante 1 minuto o maior número de 
palavras começadas pela vogal sorteada. Pode usar o dicionário. 
Ao final, valide e veja quem foi o grupo que escreveu o maior número de palavras iniciadas com as vogais, 
pois estes, serão os vencedores.  
Prossiga orientando-os a desenvolver as questões do bloco; enquanto isso, circule acompanhando a 
crianças que precisam da sua intervenção. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Converse com as crianças sobre a hora de escrever. Informe que devem ficar atentos ao material, a ponta 
do lápis e principalmente, pensar sobre o que vai escrever. 
Ressalte que, antes de se formar no papel, ela se forma dentro da nossa cabeça. É só ouvir a palavra, 
pensar sobre o que ouviu e escrever. 
Desenvolvam as questões do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ Hoje vamos ouvir uma poesia sobre o astro mais conhecido do universo.  
➢ Alguém conhece? 
➢ Vamos ver se acertaram?  

Ouçam a poesia.  
 
b) Leia a história: 

ASTRO PREGUIÇOSO 
Passada a hora, 
Cadê o dia? 
O sol não se levantara, 
Estava com preguiça. 
– Acorda, Sol! – Cantou o galo. 
– Acorda, Sol! - Chamaram-no as estrelas fugidias.   

– Levanta, vagabundo, 
Vem iluminar o teu mundo! 
O sol veio, 
Levantou-se amuado. 
Foi só um dia nublado.  

 
Sian, Roberto Angelo. Algumas histórias do Céu. 3ª Edição, São Paulo: Paulus, 1999. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Vocês gostaram da poesia? 
➢ Na sua opinião, o título do texto foi bem escolhido? 
➢ Nos dias nublados, o sol é fraco ou forte? 
➢ O que significa “amuado”? (Enfadado, amofinado, 

maçante, entediado.)  
 
d) Arte que veio da história:  

➢ Vamos fazer um sol animado brilhar na sala do 1º 
ANO?! 

 
Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/404690716498738306/?lp=true>. Acesso em 01.nov.2019. 
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ATIVIDADE 19 
TEXTO 1: ENCONTROS VOCÁLICOS 
ACOLHIDA 
Onde começa?  
Com as letras do alfabeto dentro de saquinhos, cada aluno recebe e deve organizar o alfabeto na ordem. 
Logo depois, o professor faz um ditado no qual ele dirá uma palavra e os alunos mostrarão no alfabeto que 
montaram a letra inicial da palavra ditada. 
 
PREDIÇÃO 
Esconda embaixo das cadeiras 5 fichas com uma vogal em cada uma. 
Desafie o grupo a encontrar as fichas, nomear as vogais e falar palavras começadas com cada vogal. 
Prossiga perguntando se é possível escrever palavras só com as vogais? 

➢ O que vocês acham? 
➢ Posso escrever com as vogais a voz do cachorrinho? Como ele faz? De quais vogais eu preciso para 

escrever? 
➢ Vamos descobrir que outras palavras podemos escrever com vogais?  

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura dos balões ressaltando o sentimento/entonação sugerido pela imagem. Cuide da 
pronúncia das palavras e combine com o grupo que, enquanto você estiver lendo, eles precisam 
acompanhar para reproduzir, imitar sua leitura em seguida.   
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, que palavras formamos com as vogais? É fácil ou difícil ler as junções/palavras formadas 
por duas vogais ou mais? 
➢ Vamos ler juntos? (Leiam algumas vezes e dê oportunidade para algumas crianças que queiram 
ler sozinhas.)  

3º: Faça uma segunda leitura exemplar. 
4º: Organize com os alunos a leitura antifônica do texto. Leitura antifônica é a que o professor lê, 
indicando o que está lendo com o dedo ou outro objeto, e os alunos repetem a leitura com o mesmo ritmo 
e entonação. Estimule o grupo a fazer uma leitura coletiva do texto e aproveite para fazer as intervenções 
necessárias. Repita a leitura do texto algumas vezes aplicando a orientação dada e aproveitando que o 
texto é bem curtinho. 
Finalize com uma leitura por filas. Cada fila, com ou sem a sua ajuda, deverá ler todos os balões.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Hoje lemos balões que representam a expressão das imagens através das junções das vogais. 
➢ Vamos relembrar: 
✓ Quando alguém se machuca, fala... (AI) 
✓ Em que situação falamos EI? 
✓ Em que situação falamos UI? 
✓ Em que situação falamos OI? 
✓ O cachorro late fazendo AU, AU?  
✓ Se eu juntar o I e o A, como fica? (IA) 

Desenvolvam as questões do bloco, estimulando as crianças a fazerem a leitura de pequenas palavras dos 
enunciados.  
 
EXPRESSOM 
Caixa falante: Com as letras do alfabeto 
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Leve para a sala uma caixa com letras do alfabeto e muitas vogais. Diga que é uma caixa falante. Retire da 
caixa um A e um I; 
Mostre e pergunte o que ela está falando? AI. 
Faça isso com muitas junções de vogais.  
 
AB CONHECER 
Brinquem de Cordão de Palavras:  
Faça um círculo com as crianças sentadas no meio da sala. 
Combine que faremos um cordão de palavras, mas esse cordão é como se fosse colorido. Isso mesmo, 
daqueles que tem uma conta de uma cor e outra de outra cor bem diferente. 
A brincadeira é assim: você, professor, fala uma palavra começada pela vogal A e a criança do seu lado 
direito fala uma palavra começada pela vogal E, a seguinte fala uma começada pela vogal I , a outra diz 
uma começada pela vogal O e a outra pela vogal U e assim , recomeça a sequência. Fique atento na 
organização da atividade. Para não esquecer, pode escrever a vogal em cima da mão de cada participante.  
Informe que todos vencerão se o colar fechar sem quebrar, isto é, se ninguém esquecer ou falar palavras 
repetidas. Ao final, desenvolvam a questão do bloco.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Informe que vocês vão desenvolver as atividades do bloco, coletivamente. 
Leiam o enunciado, conversem sobre o que deve ser feito e caprichem na letrinha. 
Proponham a parceria entre os colegas durante a atividade.  
 
 

ATIVIDADE 20 
TEXTO 1: A CASA E SEU DONO (POESIA) 
ACOLHIDA 
Tudo em ordem:  
Divida a turma em grupos. Para cada grupo distribua um envelope com as 26 letras do alfabeto. Desafie as 
crianças a ordenarem o alfabeto no menor tempo. 
Ao terminar, o grupo tem que ficar de pé e dizer: TUDO EM ORDEM.  
 
PREDIÇÃO 
Desafie o grupo a completar o título do texto:   

➢ O texto de hoje tem como título A CASA E SEU... (DONO).  
➢ São sete casas. E quem serão os moradores? 
➢ Vamos ver quem acertou?!  

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto ampliado e agora, exposto na sala. Informe quem é o autor indicando 
com o dedo o seu nome.  
2º: Em seguida, valide as respostas do grupo, sempre recorrendo ao texto. Enumere os versos com as 
crianças. Selecione algumas palavras com sílabas na estrutura canônica e leia com eles 
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior.  
4º: Organize com as crianças a leitura coletiva. Pergunte se alguém quer fazer a leitura de algumas palavras 
do texto, individualmente. Não se esqueça de chamar à sua mesa, individualmente, as crianças que 
apresentarem dificuldades.  
Grave a sua leitura no celular e finalize ouvindo e lendo com o seu grupo. Ler acompanhando o áudio é 
mais uma excelente forma de motivar as crianças para a leitura. 
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CONVERSANDO COM O TEXTO 
➢ O que vocês acharam do texto? 
➢ Ele tem muitas rimas, versos, então é um... (poema.).   
➢ Quem sabe qual é o título do texto de hoje? 
➢ Quantas palavras formam o título do texto?  
➢ Como se apresenta o texto? Tem estrofes? Versos? Quantos? 
➢ Quem é o autor do texto? 
➢ Que palavra do texto rima com abelha? (Telha)  

Desenvolvam as questões do bloco. Estimule-os a ouvir a leitura dos enunciados para compreender o que 
deve ser feito.  
 
EXPRESSOM  
Vogais unidas! 
Distribua cartelas com várias vogais (de 10 a 12). Solicite que as crianças identifiquem as vogais que você 
indicar e finalize lendo com elas toda a cartela.  
Informe que você vai falar palavras que se escreve só com vogais.  

➢ Vou ditar junções e você vão pintar com lápis da mesma cor, as vogais que formam a palavra 
ditada.  

Use na cartela, vogais escritas de várias formas.  
Ex:  Pintem as vogais que juntas formam oi. 
        Agora, pintem as vogais que juntas formam 
 

A E I O U A 

U E A U I E 

 Finalizem escrevendo as junções no caderno com a letra bem caprichada. 
 
AB CONHECER 
Desenvolvam as questões do bloco, aproveitando para pedir às crianças que apresentam dificuldades para 
identificarem as vogais, localizarem as letras nas suas posições inicial e final. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Convide as crianças a escreverem espontaneamente, isto é, do jeito que sabem. Neste momento, vamos 
estimular a turma a escrever. 

➢ A regra é pensar na palavra e escrevê-la como imagina que ela é. Vamos lá?! 
Desenvolvam as questões do bloco. Acompanhe a escrita das crianças de maneira leve. Mostre que o 
segredo é escrever o que fala.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ A poesia que lemos hoje tem quantos pares de versos? 
➢ Vamos contar juntos? 

Faça isso no texto ampliado motivando as crianças a fazerem nos seus cadernos.  
 

PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a poesia: 

➢ Vou ler para vocês um texto muito interessante! 
➢ O título é CUIDA COM CUIDADO. 
➢ Sobre quem será que fala o texto? (Aguarde as crianças expressarem suas ideias.) 
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➢ Vamos ouvir! 
 
b) Leia o texto:  

 
CUIDA COM CUIDADO  

O peixinho quando nasce não precisa de cuidado nenhum, nenhum. 
Ele logo sai nadando, ziguezagueando, no mar azul, sem medo nenhum! 
E o passarinho? 
O passarinho quando nasce precisa da mamãe para cuidar. 
Só depois de vinte dias de comida na boquinha, aprende a voar e aprende a se virar... 
E o cachorrinho? 
O cachorrinho quando nasce só precisa de cuidado pra mamar. 
Mas depois de seis semanas, ele e seus irmãos aprendem a lição de como ser um cão... 
E o potrinho? 
O potrinho só demora mais um pouco para deixar de trabalho. 
Mas depois de meio ano ele já está galopando, pois agora é um cavalo. 
E o bicho homem? Bicho homem. 
E o bicho homem? Bicho homem. 
E o bicho homem? Bicho homem. 
Tá vou falar: 
Esse bicho é demorado, dá um bocado de trabalho danado. 
Nunca é bastante, toda hora, todo instante precisa de muito cuidado. 
Cuidado, para aprender a andar. 
Cuidado, pra não se machucar. 
Cuidado com a alimentação. 
Cuidado, quando é sim ou não. 
Cuidado, com bactérias. 
Cuidado com a rede elétrica. 
Cuidado com um choro aflito. 
Cuidado com um simples mosquito. 
Chega aos quinze anos e a filha traz pra casa um namorado. 
Chega aos quinze anos, o filho já tem barba, mas ainda é preciso cuidado. 
Cuida com cuidado, da impaciência.  
Cuida com cuidado, da solidão. 
Cuida com cuidado, da violência. 
Cuida com cuidado, da dispersão. 
Cuidado com o bullying na escola. 
Cuidado com o mundo das drogas. 
Cuidado com a distância. 
Cuidado com a intolerância.  
Mas sem paranoia.   
Cuida com carinho, sem paranoia. 
Cuida do caminho, sem paranoia. 
Cuida com afeição, sem paranoia. 
Prestando atenção, sem paranoia.  
Cuida com cuidado, sem paranoia. 
Sempre lado a lado, sem paranoia. 
Cuida com amor, sem paranoia. 
Cuida com humor, sem paranoia. 
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Cuida do peixinho, sem paranoia. 
E do passarinho... 

Palavra Cantada – Cuida com cuidado – Paulo Tatit e Zé Tatti. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys>.  Acesso em 01.nov.2019. 

 

c) Conversando sobre o texto: 
➢ Qual é o único bichinho que depois que nasce precisa sempre ser cuidado? 
➢ Que outros bichos além do homem, são citados no texto? 
➢ O que é um potrinho? 
➢ E paranoia? Alguém sabe o que é?  Vamos pesquisar?! 

 
d) Arte que veio da história:  
Apresente para as crianças o clipe do link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys  
 
Em seguida, conversem: 

➢ Vocês imaginavam que o texto que li era uma música? 
Conversem sobre as imagens e a qualidade do clipe, assim como, da música.  

https://www.youtube.com/watch?v=1X_ow1SKMys
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ATIVIDADE     1    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Este texto é 
(A) uma história.       (B) uma receita.                            (C) uma música. 
 
3. Ele serve para 

(A) contar uma história.   (B) ensinar a fazer algo.   (C) divertir. 
 
4. Circule a figura que representa uma CANOA. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Escolha a palavra do quadro que completa o texto. Escreva o seu nome dentro do 
retângulo e leia. 
 
 
 

 

SE EU FOSSE UM                                                                  , 
 

E SOUBESSE NADAR, 
 

TIRAVA  
 

DO FUNDO DO MAR. 
 

A CANOA VIROU 
 

A CANOA VIROU 
VOU DEIXÁ-LA VIRAR 
FOI POR CAUSA DA MARIA 
QUE NÃO SOUBE REMAR. 
 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO, 
E SOUBESSE NADAR, 
TIRAVA O PEDRO 
DO FUNDO DO MAR. 

Domínio Público 

 
 

TUBARÃOZINHO     SIRIZINHO      PEIXINHO      GATINHO 
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6. Procure no texto duas palavras que comecem com a mesma letra e escreva no espaço 
abaixo. 
_______________________________  _______________________________ 

 
 
7. Ligue as letras iguais. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Circule a primeira letra da palavra PEIXINHO. 
 
9. Pinte as palavras que começam com a mesma letra da palavra PEIXINHO. 
 

MARIA      PORTA     PANELA      MAR      PIPOCA 
 
 

10. No texto que você leu aparece o nome de uma mulher. Copie no espaço abaixo. 
 

_____   _____   _____   _____   _____ 
 
11. Leia os nomes abaixo e procure neles a palavra MAR. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Algum dos seus colegas tem a palavra MAR em seu nome? 
 
________________________________________________________________________ 
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CORRER 

 

COMER 

 

PESCAR 

 

RIR 

 

REMAR 

13. Vamos escrever uma palavra da quadrinha. 
ESCREVA A LETRA M. 
ESCREVA A LETRA A. 
ESCREVA A LETRA R.  

______________________________ 
 
14. Observe as fichas e pinte as palavras que rimem com MAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
15. Leia novamente o texto e pinte as palavras que rimam.  
 
16. Ligue as figuras cujos nomes começam com o mesmo som. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Leia este trecho da quadrinha. 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO, 
TIRAVA A MARIA 
E SOUBESSE NADAR, 
DO FUNDO DO MAR. 

 
18. Você conseguiu compreender o texto? Por quê? 
 
________________________________________________________________________   
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ATIVIDADE     2    ___/___/______ 

1. Leia o texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. O texto que acabamos de ler é uma  
(    ) instrução.             (    ) notícia.            (    ) poesia. 
 
3. Este texto serve para 

                              (    ) divertir.             (    ) ensinar a fazer algo.         (    ) informar. 
 
4. O texto apresenta 
(    ) título, modo de fazer e ingredientes.   (    ) estrofes e refrão. 
(    ) começo, meio e fim.      (    ) título, estrofes e versos. 
 

5. Localize no texto a palavra CLASSE. Esta palavra pode ter vários significados. Escolha 
entre as palavras abaixo qual o significado de CLASSE neste texto. 
(    ) TURMA    (    ) EDUCAÇÃO   (    ) MESA ESCOLAR 
 
6. Pinte as palavras que representam o que, de acordo com o texto, todas as crianças 

desejam descobrir. 

 
 
 

TANTOS NOMES 
                                                                                                  Isabel Guerra e Ivonildes Milan 

    SÃO TANTOS NOMES NA CLASSE, 
    CADA UM COM SUA GRAÇA. 
    TEM RICARDO, EDUARDO E LEONARDO, 
    TEM ISABEL, DANIEL E GABRIEL, 
    TEM ISABELA, GABRIELA E DANIELA, 
    TEM JÚLIA, ANA E JULIANA. 
    OS NOMES SÃO TÃO DIFERENTES 
    MAS SEJA A CAMILA OU A CAROLINA, 
    OU MESMO O PEDRO OU A RITA, 
    O MESMO DESEJO TODOS TÊM NOS CORAÇÕES: 
    DESCOBRIR A LEITURA E A ESCRITA 
    E VIAJAR NUM MUNDO DE EMOÇÕES. 

 

Daniela Padovan, Ivonildes Milan, Isabel Cristina Ferreira Guerra. Projeto Prosa - Matemática 2º Ano 

Fundamental. São Paulo: Saraiva, s/d. 

 

DANÇA LEITURA ESCRITA PINTURA 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

7                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

7. Pinte as palavras que indicam o que podemos usar para viajar no mundo das emoções. 
 
                                                                
 
 
 
 
   BICICLETA             LIVROS         ÔNIBUS                               GIBIS  
  

 
 
 

8. Procure no texto o NOME de uma pessoa que comece com a mesma letra da palavra 
EMOÇÃO.  
 

_______________________________________________________ 
 
9. Sublinhe os NOMES de pessoas que aparecem no texto.  
 
10. Juntando os nomes ANA e JÚLIA é possível formar outro NOME que aparece no texto. 
Vamos ver se você descobre? 
 

 
 

      

 

11. Neste texto aparecem muitos NOMES de pessoas. Escreva em cada quadradinho a 
primeira letra de cada NOME e depois complete. 
 

                 
                 

                 
 

No texto há ___________ nomes de pessoas. 
 

 
12. Circule o que há de igual em cada grupo de palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO    EDUARDO LEONARDO 

ISABEL DANIEL GABRIEL 

ISABELA  GABRIELA 
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13. Circule no alfabeto as letras que usamos para escrever o nome PEDRO.  
 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    K    L   M   N   O   
P  Q   R   S   T   U   V   W   X   Y    Z 

 

14. Leia este trecho do texto. 
 

    SÃO TANTOS NOMES NA CLASSE, 
    CADA UM COM SUA GRAÇA. 
 
15. Nesta frase há uma palavra que também é um NOME de pessoa. Copie. 
 

____  ____  ____  ____  ____ 
 
16. Vamos fazer um BINGO DE NOMES! 

Escreva seu nome no espaço abaixo. O professor vai chamando as 

letras e você marca as que pertencem ao seu nome. Vence o bingo 

quem conseguir marcar todas as letras. 

           

 

O vencedor do bingo foi ____________________________________________. 
 

17. Leia o texto. 

a) O texto que lemos é  

(   ) uma campanha. 

(   ) um poema. 

(   ) uma agenda. 

 

b) Onde encontramos 
este tipo de texto? 

____________________ 

Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/quemfaltafazfalta>. Acesso em: 29.set.2017. Adaptado 

 

18. Converse com os seus colegas e diga o que os dois textos (poesia e campanha) têm 
de diferente? 
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ATIVIDADE     3    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Qual nome do inseto que aparece no texto? ______________________ 
 
3. Este texto é uma  ____________________________.  
    Ele serve para ______________________________ . 
 

4. Numere as frases de acordo com a ordem em que aparecem na música. 
 

 O SOL SURGIU. 

 DONA ARANHA SUBIU NA PAREDE. 
 A CHUVA FORTE A DERRUBOU. 

 DONA ARANHA VOLTOU A SUBIR. 
 JÁ PASSOU A CHUVA. 

 
5. O texto diz que Dona Aranha é desobediente porque 
(    ) não gosta da chuva. 
(    ) sobe e não fica satisfeita. 
(    ) gosta de andar no sol. 
 

DONA ARANHA 
 

A DONA ARANHA 
SUBIU PELA PAREDE 
VEIO A CHUVA FORTE 
E A DERRUBOU. 
 
JÁ PASSOU A CHUVA, 
O SOL JÁ VAI SURGINDO 
E A DONA ARANHA 
CONTINUA A SUBIR 
 
ELA É TEIMOSA 
E DESOBEDIENTE 
SOBE, SOBE, SOBE 
NUNCA ESTÁ CONTENTE. 

Domínio Público 
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6. Encontre o nome da personagem da música no caça-palavras. Fique atento, que ela 

pode aparecer mais de uma vez!  

N A R A N H A E 

D E N O M E R U 

A R A N H A A A 

U V A N O M N K 

Y N O M E S H M 

A R A N H A A C 

 
7. Pinte um quadradinho para cada letra das palavras. 
 

ARANHA           
 

  

CHUVA           
 

  

PAREDE           
 

  

SOL           
 

  

DERRUBOU           
 

  

SUBIR           
 

 
8. Pinte de azul todas as letras A que aparecem no quadro acima. 
 
9. No quadro abaixo, circule os vários tipos de letra A. 
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10. Faça uma lista de nomes de pessoas que comecem com a letra A. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
11. Pinte as figuras que começam com A.  
 
 
 
 
 
 
 
12. Complete a frase com o nome de uma das figuras acima. 
       Depois, leia a frase e copie em seu caderno. 
 
 

 
OLHA O QUE A  __ __ __ __ __  COMILONA FEZ: COMEU UMA ABÓBORA, 
UM ABACATE E UM ABACAXI. 
 

 13. Copie o nome dos desenhos e circule estas palavras na frase acima.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ARARA ABÓBORA ABACATE ABACAXI 

______________ ______________ ______________ _______________ 

 

14. A frase acima tem quantas palavras? _____________________________ 

Pinte: 

a) de azul, a palavra que inicia a frase; 

b) de vermelho, a última palavra da frase; 

c) de verde, a palavra que tem a maior quantidade de letras.  
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NATUREZA DISTRAÍDA 
       ELIFAS ANDREATTO E TOQUINHO 

 
COMO AS PLANTAS, SOMOS SERES VIVOS, 
COMO AS PLANTAS, TEMOS QUE CRESCER. 
COMO ELAS, PRECISAMOS DE MUITO CARINHO, 
DE SOL, DE AMOR, DE AR PRA SOBREVIVER. 
 
QUANDO A NATUREZA DISTRAÍDA 
FERE A FLOR OU UM EMBRIÃO, 
O SER HUMANO, MAIS QUE AS FLORES, 
PRECISA NA VIDA 
DE MUITO AFETO E TODA COMPREENSÃO.  
 

Toquinho. Canção de Todas as Crianças. Mercury Records, 1987.  
Disponível em: < https://www.letras.mus.br/toquinho/87302/ >. Acesso em: 23.nov.2019 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1927/seres-vivos 

ATIVIDADE     4    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Os textos acima falam sobre o quê? Pinte as palavras que representam 

o assunto do texto. 

 
 
 
 
 
 

3. Leia as palavras abaixo e circule-as no texto, todas as vezes que 
aparecerem. 
  
 
 
 
 

4. Na atividade anterior, pinte de azul as palavras que iniciam com a letra E, e de vermelho 
as que terminam com E. 
 
5. Você sabe o que significa a palavra EMBRIÃO? Converse com os seus colegas e 
professora. 
 

6. Duas imagens abaixo representam um EMBRIÃO, descubra quais são e circule-as. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NATUREZA CRESCE SOBREVIVER EMBRIÃO 

AMBIENTE NASCE 

SERES VIVOS ELEFANTES NATUREZA 
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7. Escreva outras palavras que iniciem com a letra E. 
 
 
 
 
 

8. Leia as palavras das fichas e copie no espaço abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 

    

ESCOLA ESCOVA ÉGUA ESQUILO EDIFÍCIO 

__________ ___________ ____________ __________ ___________ 

 
9. Procure as palavras acima no caça-palavras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Você encontrou no caça-palavras alguma palavra do texto? Copie no espaço 
abaixo._______________________________________ 
 
 
11. Circule as figuras que iniciam com a letra A e risque as que iniciam com a letra E.  
 
 
 
 
 
 
 

E S C O L A O R S N 
C D E S C O V A O R 

N A T E S Q U I L O 
E E E D I F Í C I O 

B F A Z R B R D A A 
P E É G U A E R M M 

C E M B R I Ã O E O 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

14                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

 12. Separe as palavras em letras e ligue ao número correspondente. 
ARANHA         7 

ARARA         6 

ESQUILO         5 

ELEFANTE         4 

ÁGUA         8 

ELEFANTA         8 

 
13. Copie as palavras do quadro, separando-as como se pede. 

MEIA VELA BODE PAREDE 

BONÉ ÉGUA PEDRA CAFÉ 
 

LETRA “E” NA SÍLABA INICIAL LETRA “E” NA SÍLABA FINAL 

  

  

 
14. Vamos ver quem adivinha? O que é, o que é? 
 

NA ÁGUA NASCI,  
NA ÁGUA ME CRIEI, 

MAS SE ME JOGAREM NA ÁGUA; 
NA ÁGUA MORREREI. 

Domínio Público 

15. Para descobrir a resposta, pinte a primeira e última letra e as duas letras do meio. 
 

G F G L E T E G M E L M B C N G T T D O 

 
16. Copie as letras que você pintou, na ordem em que apareceram. Que palavra você 
escreveu? 
________________________________________________________________________ 
 
17. Complete.  
Hoje lemos dois textos, uma _____________________ e uma 
 _________________. 
O que eles têm de semelhante? 
__________________________________________________ 

 
 
18. Vamos escrever um texto bem legal?!  



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

15                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

IOIÔ DE JORNAL 
MATERIAIS: 
- AJUDA DE UM ADULTO 
- 1 TESOURA 
- FOLHAS DE JORNAL VELHO 
- CANETINHAS DE VÁRIAS CORES 
- FIO ELÁSTICO (DAQUELES UTILIZADOS EM 
COSTURA) 
 

PROCEDIMENTOS: 
 

1º PASSO 
AMASSE ALGUMAS FOLHAS DE JORNAL E FORME 
UMA BOLA COM ELAS. 
 

2º PASSO 
CORTE UM PEDAÇO DO FIO ELÁSTICO (CERCA DE 
60 CM) E ENROLE UMA DAS PONTAS DO 
ELÁSTICO NA BOLA DE PAPEL. 
 

3º PASSO 
AMARRE E DEIXE 50 CM PARA QUE O IOIÔ POSSA 
SUBIR E DESCER E DEPOIS PINTE A PARTE DE 
JORNAL DO IOIÔ COM CANETINHA. 
 

PRONTO! 
DEPOIS DE PRONTO É SÓ PUXAR O FIO PARA CIMA E PARA BAIXO E SE DIVERTIR 
MUITO! 

 

Disponível em: <http://viajandonashistoriascomigo.blogspot.com/2014/06/faca-um-ioio-de-jornal.html>. Acesso 
em: 24.ago.2019 

ATIVIDADE     5    ___/___/______ 

 1. Leia o texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Este texto é  
(A) uma poesia.     (B) um conto.      (C) uma instrução. 
 

                    3. Ele serve para 
                     (A) emocionar.               (B) contar uma história.    (C) ensinar a fazer algo. 
 
4. O texto apresenta duas etapas: ____________________ e ____________________. 
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5. Ele ensina a fazer um ______________________________. 
 
6. Circule a imagem que representa o brinquedo que pode ser construído através da 
instrução lida. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pinte da mesma cor as palavras que rimam. 
 

IOIÔ  ANEL 

JORNAL  MAIÔ 

PAPEL  BONITINHA 
CANETINHA  NATAL 

 
8. Circule os desenhos que iniciem com “i”. 
 
 
 
 
 
 
9. Procure no texto 4 palavras onde aparece a letra “i” e escreva abaixo.  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
10. Complete as fichas com as letras que faltam, e depois copie as palavras no espaço 
abaixo.  
 

     

P__RUL__TO P___ ___O __GR___J___ ___ ___ ___Ô P__P__G__ __ O 
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11. Observe as imagens abaixo. Faça um X na imagem que tem apenas letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Quando juntamos duas letras podemos formar pequenas palavras. Leia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Vamos juntar as vogais? 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Pinte as palavras que você formou: 
- De azul, as palavras que existem. 
- De vermelho, as que não existem. 

 
15. A frase abaixo está escrita de maneira estranha. Pinte o espaço 
entre as palavras e copie as frases de forma correta. 

PARABRINCARDEIOIÔÉSÓPUXAROFIO. 
 
 
 

A E + I A + 

A I + E A + 

I E + E I + 

Ai
! 

Ei! Ia! 
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ATIVIDADE     6    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Pinte a resposta correta.  
a) O texto acima é  

 
    
b) Este texto tem a intenção de 
 
 
 
c) Quem escreveu este texto foi 
 
 
 
d) A expressão “HÁ! HÁ! HÁ!” representa 
  
 
 
3. Quem você acha que é o Rex? ____________________ Por quê? 
________________________________________________________________________ 

O OUTRO LADO DO LADO 
TUDO TEM UM LADO... 
E TEM O OUTRO LADO DO LADO! 
A MOEDA! 
TEM UM LADO QUE É A CARA 
E OUTRO QUE É A COROA. 
O OVO! 
TEM UM LADO QUE É O DE FORA 
E OUTRO LADO QUE É O DE DENTRO. 
A COBRA! 
TEM UM LADO QUE É A CABEÇA 
E O OUTRO QUE É O RABO. 
A CORDA! 
TEM UM LADO QUE É A PONTA 
E O OUTRO QUE É... 
O REX! 
HÁ! HÁ! HÁ! NESSA PEGUEI VOCÊ!!! 

Bebete Alvim. O outro lado do lado. São Paulo: Scipione, 2015. Fragmento 

 

UM CONTO. UMA INSTRUÇÃO. UMA POESIA. 

NOTICIAR UM FATO. CAUSAR ALEGRIA. ENSINAR ALGO. 

O REX. BEBETE ALVIM. SCIPIONE. 

O LATIDO DO REX. UMA RISADA. O BARULHO DA COBRA. 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

19                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

4. Complete de acordo com o texto. Escreva o que há em cada um dos lados. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOEDA 

 

  
 

 
 

OVO 

 

  
 
 
 

COBRA 

 

  
 
 
 
 
 

CORDA 
 

 

 
 
 

5. Preencha a cruzadinha com o nome das figuras.  
 
 
 

           

           

           

           

 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

          

       
 

    

           

           

           

 
6. Circule a letra O nas palavras abaixo. 

BOI  BOTA  porco  SAPO  ovo 

olho     flor  OCA   macaco 
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7. Complete o quadro com as letras que faltam. 
 

Ó C U L O S  O T Á V I O  O U R O 
 C  L  S  T  V     R  
Ó  U  O  O  Á  I O O U  O 

 

O R E L H A  O S S O  Ô N I B U S 
 R  L H   S S   N  B  S 
O  E   A O   O Ô  I  U  

 
 

8. Circule a palavra que representa a figura. 
 

 
 
 
 
 

OVO OVELHA ORELHA 

 

ESCOVA ELEFANTE ESCADA 

 

ARAME ABELHA ARANHA 

 

IVO IOIÔ ÍNDIO 

9.  Leia o texto abaixo. 
a)  O texto ao lado é 
(    ) uma capa de DVD. 
(    ) um capa de livro infantil. 
(    ) um jornal. 
 

b) Ele serve para 
(    ) trazer informações sobre um livro. 
(    ) ensinar a fazer um livro. 
(    ) contar uma história triste. 
 

c ) Circule o nome do autor e sublinhe o ilustrador.  
 
10. O que os dois textos lidos 
hoje têm em comum? 

 
 
Disponível em: <https://www.livrofacil.net/o-outro-lado-do-lado-colecao-doremifa-9788526295575/p>. Acesso em: 
14.ago.2019  
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ATIVIDADE     7    ___/___/______ 

1. Leia o texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. O texto que lemos é uma poesia que conta uma história. Que história 
ela está contando?  
___________________________________________________________ 
 

3. No texto, é possível saber quem é Tuca? ________________________ 
 

4. Quem você acha que é Tuca? ______________________________________________ 
 

5. Pinte a palavra que representa como foi o sonho de Tuca. 
 
 
 
 

6. O texto que lemos não traz um título. Que título você daria a ele? 
________________________________________________________________________ 
 
7. Este texto foi retirado de onde? Circule o portador deste texto. 
 
LIVRO             SITE DA       JORNAL 
                                         INTERNET 
 

 
 
8. Ligue cada animal ao que ele fazia no sonho de Tuca. 
 

TATU  PULAVA DE CHAPÉU 
UIRAPURU  COMIA MEL 
CANGURU  VOAVA NO CÉU 

URSO  ENTRAVA NO BURACO 

 

TUCA SONHOU QUE VIU 

UM TATU ENTRANDO NUM BURACO, 

UM CANGURU PULANDO DE CHAPÉU, 

UM URSO COMENDO MEL 

E UM UIRAPURU VOANDO NO CÉU, 

QUE SONHO ENGRAÇADO! 
 

Alessandra G. S Capovilla e Fernando C. Capovilla. Alfabetização Método Fônico. 3ª edição, São Paulo: Memnon, 2010.  

 

ASSUSTADOR DRAMÁTICO DIVERTIDO 
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9. Ligue os nomes às figuras. Em seguida, pinte o nome dos animais que aparecem no 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Nas figuras acima, circule as que começam com a mesma letra de URSO.  
 
11. Copie do texto uma palavra  
 

terminada com a 
letra A. 

iniciada com a letra 
E. 

terminada com a 
letra O. 

iniciada com a letra 
U. 

 
 
 

   

 
12. Ligue cada desenho à sua vogal inicial.  
 

a e i o u 
 
 
 
        
        

CHAPÉU URSO TATU UIRAPURU 

URUBU URUTU CANGURU MEL 
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13. Forme palavras seguindo a numeração dos balões. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14. Escreva algumas pequenas palavras usando as vogais. Pinte de 
azul se forem palavras conhecidas e de vermelho se forem 
inventadas. 

 
 
 

15. Agora, copie as palavras usando letra cursiva. 
 
 
 
 
 
16. Vamos fazer um bingo? Preencha a tabela com palavras do texto. A professora 
chamará as palavras e você deverá marcar as que tiver. Ganha quem completar a tabela 
primeiro. Boa sorte! 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
17. Escreva o nome do vencedor do Bingo. _____________________________________ 
 
 
 

1 2 9 10  1 4 7 6  

        

  
1 2 1 3 1  1 5 6  

        

   
1 4 11 12 10 2 8 13  1 8 

           

 

11 

I 

12 

F 
13 

E 
9 

S 

1 

U 

2 

R 3 
B 

4 

N 

5 

V 6 

A 

7 

H 

8 

M 
10 

O 
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ATIVIDADE     8    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. O texto que lemos é o resumo de um livro. Ele tem o objetivo de 
(A) trazer informações sobre o livro e incentivar a leitura. 
(B) ensinar a encontrar um dinossauro. 
(C) nos fazer rir com uma história engraçada. 
 

3. Como se chama o personagem principal deste livro?  
(A) Rex  (B) Pedro Bandeira  (C) Galileu 
 

4. Quantas páginas tem este livro? 
(A) 104  (B) 20,5    (C) 13,5 
 

5. Depois da leitura deste texto, você ficou com vontade de ler o livro? ______________ 
 

6. Circule a palavra abaixo que tem o mesmo significado da palavra DESCOBRE. 
 

PERDE    ENCONTRA   ESCONDE   ENTERRA 
 

7. Localize e pinte no caça-palavras o nome do dinossauro. 

S A B P E D R O X R E N A T O U O I T R 

B B A N D E I R A R E I S A U R O V R E 
T R E V F S R E H N M I O G A L I L E U 

O DINOSSAURO QUE FAZIA AU-AU 

GALILEU É UM GAROTO DE DEZ ANOS QUE MORA  

EM APARTAMENTO E, POR ISSO, NÃO PODE TER UM BICHINHO DE ESTIMAÇÃO. UM 

BELO DIA, PORÉM, ELE VAI BRINCAR NO TERRENO QUE FICA AO LADO DO PRÉDIO 

E DESCOBRE UM… OVO DE DINOSSAURO!  

O OVO SE QUEBRA, E QUEM APARECE É ISAURO, UM FILHOTE DE 

TIRANOSSAURO REX QUE, EM VEZ DE RUGIR, FAZ AU-AU, COMO SE FOSSE UM 

CACHORRO!  

CONTENTE, O GAROTO MOSTRA ISAURO PARA TODO MUNDO, MAS NÃO 

ACREDITAM NELE… NEM SEQUER ENXERGAM O BICHINHO. 

 

TEMAS PRINCIPAIS: FANTASIA E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

AUTOR: PEDRO BANDEIRA  /  ILUSTRAÇÕES DE RENATO MARICONI 

FORMATO: 13,5 X 20,5 CM 

NÚMERO DE PÁGINAS: 104 
 

Disponível em: <http://editoramelhoramentos.com.br/v2/titulos/o-dinossauro-que-fazia-au-au/>. Acesso em: 

15.dez.2018 
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8. Circule o livro que é apresentado no texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Leia as palavras abaixo e circule nelas as vogais que aparecem juntas. 
 

DINOSSAURO AU-AU GALILEU ISAURO BANDEIRA 
 
10. Vamos separar as palavras em sílabas e em letras?  
 

BANDEIRA   GALILEU   ISAURO 
             

                         
 
11. Copie as palavras abaixo, observando o código. 
 

 ❖     
AI EI OI OU UI AU 

 

DINOSS      RO IS    RO BAND ❖  RA F  ❖  RA 

    

L  CA F L    RA P 

    

L  ❖ LA M   TA R  L    LA 

    

AZ ❖ TE LA FIC  BISC  TO 
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12. Complete os balões com o que cada um está falando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Leia e pinte de vermelho o balão que mostra a criança sentindo dor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Ligue as figuras que rimam, isto é, terminam com o mesmo som. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Leia a frase abaixo. 

O GAROTO MOSTRA ISAURO PARA TODO MUNDO, 
MAS NÃO ACREDITAM NELE.  
a)  A primeira palavra da frase é _______________________. 

b) A última palavra da frase é ____________________________________________. 
c) A palavra que inicia com a letra “i” é ____________________________________. 
d) A frase tem ________________ palavras.  

   

UAU! 
AI, AI! EU! UI, UI! 
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ATIVIDADE     9    ___/___/______ 

1. Vamos ler o texto e ouvir a música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Circule no texto as letras que a sua professora ditar. 

3. Copie do texto palavras iniciadas pelas vogais 

A.  __________________________   E.  __________________________ 

I.  __________________________    O. __________________________ 
 

4. No texto, aparece também uma palavra iniciada pela vogal U. Escolha 

uma das palavras abaixo e marque a que aparece no texto. 
 

  
 

5. Marque com um X as respostas certas sobre o texto. 

a) Este texto é  

(   ) UMA MÚSICA.                         (   ) UMA PIADA.                (   ) UMA ADIVINHA. 
 

b) O texto está escrito em 

(   ) TÓPICOS.                 (   ) VERSOS.    (   ) PARÁGRAFOS. 
 

c) O título da música é  

(   ) ABC.                                                    (   ) VIVA O AMOR.                      (   ) ABC DO AMOR. 

ABC DO AMOR 
                                                       Rubinho do Vale 

A LETRA A ALEGRIA E AMIZADE 
A LETRA B BRINCADEIRA E BONDADE 
A LETRA C CARINHOSA E CARIDADE 
A LETRA D DESEJAR DIGNIDADE 
A LETRA E EMOÇÃO E ETERNIDADE 
A LETRA F FEITA DE FELICIDADE 
A LETRA G GRANDE É A GENEROSIDADE 
A LETRA H HARMONIA E HUMILDADE 
A LETRA I IMPLANTAR A IGUALDADE 
A LETRA J JUNTO, O L LIBERDADE 
A LETRA M COM MAIS MUSICALIDADE 
A LETRA N NOSSA GRANDE NOVIDADE 
A LETRA O OLHA A ORIGINALIDADE   

 

 
Música ABC do amor, de Rubinho do Vale. CD Ser criança. Gravadora Sonhos e Sons, 2005. 

URUBU URSO UNIÃO UNIVERSO 

A LETRA P PRA TER PERSONALIDADE 

A LETRA Q NÓS QUEREMOS QUALIDADE 

A LETRA R NA RUA, NO RIO DA 

REALIDADE 

A LETRA S SEMPRE COM SERENIDADE 

A LETRA T TENDO A VIDA TÃO FLORIDA 

A LETRA U UNIÃO PRA TODA VIDA 

A LETRA V VIVA A VIDA DE VERDADE 

A LETRA X XÔ PRA LÁ TRISTEZA E DOR 

A LETRA Z ZELO PELO MEU AMOR 
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6. O autor da música é _______________________________________. 
 

 

 

7. Descubra no alfabeto as letras do seu nome, pinte-as e faça um desenho que inicie com 

a sua letra inicial.  

 

            

  
 
 

8. Complete o alfabeto com as letras que começam os nomes dos desenhos.  

__  B  C  D  __ F  G  H __  J  K  L 

M   N  __  P  Q  R  S  T  __ V  W  X  Y  Z 
 

 

 

 
As letras que você acabou de escrever são as ____________________. 
 

9. Pinte a palavra que significa bicho. 

 

10. Circule no quadro abaixo todos os tipos de letra A que encontrar. 

 

 

 

 

11. Pinte da mesma cor cada uma das vogais maiúscula e minúscula. 

 

 

 

AULA ALFABETO ANIMAL 
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12. Observe a sequência das letras do alfabeto e escreva as letras vizinhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Leia e responda. 

  

           

 
 
 

a) Ordene as sílabas e marque a resposta da adivinha.  

       (    ) NI - ME - NA            (    ) ME - NO              (    ) MEM - HO     
 

b) Que palavra da adivinha começa pela letra A? ________________________________ 
 

c) Escreva o seu nome completo. 

________________________________________________________________________ 
 

14. Escreva com letra cursiva o seu nome e de alguns de seus colegas.  
Não esqueça: nome próprio inicia com letra maiúscula! 
 
 
 
 
 

 
15. Observe os dois textos e responda. 

Qual o título do texto 1? 

__________________________________________________________ 

Como se apresenta o texto 2? 

___________________________________________________________ 

 

16. Vamos escrever um texto bem legal! 
 

É MEU, MAS MEUS AMIGOS USAM MAIS QUE EU. 

___________________________ 

 

  

  

B E G 

J M P 

R T Y 
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UM SAPO DENTRO DO SACO 
O SACO COM O SAPO DENTRO 
O SAPO BATENDO PAPO 
O PAPO CHEIO DE VENTO. 

Domínio Público 

 

ATIVIDADE     10    ___/___/______ 

1.  Leia o texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. Nos espaços abaixo, faça o desenho de cada informação dada pelo 
texto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Diga para o amigo que está ao seu lado direito o que diz o texto que você leu.  

 

4. Tente falar repetidas vezes e de forma rápida o texto que você leu. O que aconteceu 

com a sua língua? Marque a opção que mostra qual o tipo de texto que você leu.  

(A) Adivinha.  (B) Poesia.  (C) Parlenda.  (D) Trava-língua. 

 

 

UM SAPO DENTRO DO SACO. 

1  

O SACO COM O SAPO DENTRO. 

2 

 

O SAPO BATENDO PAPO. 

 

3  

O PAPO CHEIO DE VENTO. 

4 
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5.  O objetivo deste tipo de texto é 

(A) ensinar.     (B) divertir.  (C) informar.  (D) convencer. 

 

6. Marque V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas, de acordo 

com o texto lido.  

a)(  ) Num texto trava-língua, quanto mais rápido falamos, mais fácil fica de ser 

pronunciado.  

b)(     ) Quando escrevemos um trava-língua, colocamos cada ideia (frase) numa linha.  

c)(    ) Quando pronunciamos um trava-língua rápido, se não tivermos cuidado, a nossa 

língua enrola.  

 
 
 
7. Observe as figuras abaixo e ligue cada ficha a uma palavra que rima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Escreva o alfabeto maiúsculo. Pinte a primeira letra do seu nome e circule as vogais. 

 
9. Circule as letras abaixo que estão fora da ordem do alfabeto. 

a  b  c   j   d   e   f   g   h   e   i   j   k   l   m   a   n   
o   p   r   q   r   c   s   t   u   i   v   w   x   c   y   z 

             

 
 

            

    

TUBARÃO 

ESCADA 

TELHA 

UVA 

ESPADA 

AVIÃO 

CHUVA 

OVELHA 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

32                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

10. Escreva a letra que vem antes. Aproveite para fazer uma letra bem criativa!  
 

    

 
    

 
    

 
 
11. Vamos fazer um Bingo de letras? Escolha algumas letras do alfabeto e escreva abaixo 
com letra cursiva. A professora vai chamando e vocês pintam as que tiverem.  
 

           
 

12. Leia as palavras do quadro e pinte as palavras que completam as 
frases. Em seguida, escreva as frases completas. 

 
  
 
 
 
 

a) A                  ESTÁ SABOROSA. 
 
______________________________________________  
 

b) ALINE APAGOU A         .  
 
______________________________________________  
 

c) CILENE COMPROU            .  
 
______________________________________________  
 
 

LATA MATA ABACAXI 

OLÁ UVA VELA 

TOMATE ALICATE ABACATE 
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ATIVIDADE     11    ___/___/______ 

1. Leia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. O texto acima traz informações sobre o quê? ________________ 
 

3. Circule a palavra Luz no texto acima.  
 

4. Qual o objetivo deste texto? 
(A) Ensinar.     (B) Divertir.       (C) Informar.  (D) Convencer. 
 

5. A palavra que tem o mesmo sentido de ARTIFICIAL é 
(A) produzido pelo homem.     (B) produzido pela natureza.       
 

6. Circule no texto: 
a) o nome do astro que ilumina a terra. 

b) a distância do sol para a terra. 

c) o gás que é produzido pelas plantas. 

A LUZ 

A LUZ NATURAL QUE ILUMINA NOSSO PLANETA É PRODUZIDA PELO 

ASTRO CHAMADO DE SOL, QUE ESTÁ LOCALIZADO A CERCA DE 150 MILHÕES DE 

QUILÔMETROS DA TERRA. 

A LUZ SOLAR É RESPONSÁVEL PELA VIDA DOS SERES DO PLANETA. AS 

PLANTAS UTILIZAM A LUZ SOLAR NA PRODUÇÃO DE SEU PRÓPRIO ALIMENTO, 

LIBERANDO GÁS OXIGÊNIO, IMPORTANTE PARA OS SERES VIVOS. NÓS NÃO 

CONSEGUIRÍAMOS SOBREVIVER SEM A PRESENÇA DO OXIGÊNIO NO PLANETA. 

EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DA 

TERRA EM TORNO DO SOL, O SOL NÃO 

CONSEGUE ILUMINAR A TERRA POR 

COMPLETO, DESSA FORMA, TODAS AS 

REGIÕES FICAM ESCURAS QUANDO NÃO 

ESTÃO VOLTADAS PARA ELE. 

POR ESSA RAZÃO, O HOMEM, AO LONGO DO TEMPO, CONSTRUIU 

INSTRUMENTOS CAPAZES DE PRODUZIR LUZ ARTIFICIAL. 
 

 Disponível em: < https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-luz.htm >. Acesso em: 23.nov.2019 
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8. Circule as figuras que rimam com LUZ. 
 
 
 
 
 
 

 
9. Complete as palavras com L e copie abaixo.   
 

    
 
 
 
 
 
 

 

__AGOA __EÃO __ÁPIS __UA __IVRO 

     
 
10. Circule todas as letras L do quadro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Marque com um L a figura que começa com o mesmo som da figura em destaque.  
 

    

    

    

 

D f  L l o v l L 

l B P L V l L N 
 

L l n l L M L t 
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12. Circule a palavra que começa com o mesmo som da primeira sílaba. 
LAGARTO LOUCA LAGOA 

LEGUME LEÃO LUCAS 

LIVRO LEITE LIXA 
LOJA LUVA LOTE 

 
13. Copie na tabela as palavras acima que estão em negrito. Depois, 
conte o número de sílabas e de letras. 

PALAVRA NÚMERO DE SÍLABAS NÚMERO DE LETRAS 

   

   

   

   
  

14. Leia o título deste livro e pergunte a sua professora e colegas se conhecem esta 
história. 

a) Que tipo de texto é este? 
_____________________________________ 
 
b) Para que serve uma capa de um livro? 
_____________________________________ 
 
c) Copie o título do livro. 
_____________________________________ 
 
d) Pela capa quem são os personagens deste 
livro? 
_____________________________________ 
 
e) Circule, no texto ao lado, as informações 
que você acha importante. 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://contar-e-recontar.blogspot.com/2012/10/livros-albuns.html>. Acesso em: 24.nov.2019 

 
 
15. O que os dois textos de hoje têm de diferente?   
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NO MUNDO DA LUA 
LÁ VAI A LUA… 
LÁ VAI!… 
BOIANDO… 
COMO UM LIMÃO QUE FLUTUA. 
E EU FICO DE CÁ, PENSANDO: 
QUE HAVERÁ DENTRO DA LUA? 
MAS A LUA NEM ME ESCUTA… 
FURA UMA NUVEM, 
SE ESCONDE. 
SURGE E SE PÕE A ME OLHAR. 
SERÁ QUE DE ESCONDE-ESCONDE 
ELA ESTÁ ME CONVIDANDO 
PARA BRINCAR? 
E A LUA 
CONTINUA… 
LÁ VAI ANDANDO, 
LÁ VAI! 
— NINGUÉM A ESTÁ SEGURANDO… 
POR QUE É QUE A LUA NÃO CAI? 

 
Martins D’Alvarez. O mundo da criança: poemas e rimas. Volume I, Rio de Janeiro: Delta, 1975. 

 
 

 

ATIVIDADE     12    ___/___/______ 

1. Leia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Circule e leia as palavras do texto que começam com o som /L/. 
 

3. Copie do texto um nome  
 
 
 
 
4. Este texto é  
(A) uma receita.  (B) uma instrução.   (C) uma poesia. 
 

5. Ele serve para 
(A) ensinar algo.  (B) emocionar.    (C) convencer. 
 
6. Na poesia, a lua é comparada com  
(A) uma boia.  (B) um limão.   (C) um brinquedo. 

DE FRUTA. 

________________________________

_ 

DE BRINCADEIRA. 

________________________________

_ 
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7. Qual a pergunta que é feita no final do poema? 
________________________________________________________________________ 
 
8. Que resposta você daria a esta pergunta? Discuta com seus colegas. 
 
9. Você já pensou onde a lua se esconde durante o dia? Converse com seus colegas. 
 
10. Circule no texto as palavras das faixas. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Leia as palavras abaixo e circule a diferença.  
 
 
 
 
 

12. Leia as sílabas e copie no lugar certo. 
 
 
 
 
 

GALO     BALEIA 
 
BULE     LIMÃO 
 
LUA     LATA 

   
13. Pinte de 

 

 

vermelho as palavras com 

L no começo. 

verde as palavras com L 

no meio. 

amarelo as palavras com L 

no final. 

 

COLETE  CAL  LAMA  MOLECA  LEITE RAUL 

LÚCIA  LIVRO  GENERAL  LIMÃO  GILSON COLA 

 

LIMÃO LUA FLUTUA OLHAR 

NUVEM LÁ BOIANDO VAI 

AMA LAMA DONA LONA 

DIA LIA EU LEU 

A LE LU LEI LI LA LO A 

GA BU TA BA MÃO 
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14. Ordene as sílabas para formar as palavras. Os desenhos podem fornecer pistas. 
XO – LI  ___________________  LA – TA  __________________ 
ÇO – LEN  ___________________  PA – LÂM – DA  _____________ 
ÃO – LE  ___________________  DA – LI – MO – NA ___________ 
 
 
 
 
 

15. Escreva palavras com as sílabas grifadas.  
 

martelo laranja livro 

   

   

   
 
 

16. Observe os desenhos e responda às perguntas, escrevendo no espaço abaixo. 
 
 

O que você usa para escrever?  
 
Onde devem ser colocadas as pontas de lápis?  
 
O que podemos ver no céu à noite?  

 
17. Leia a tirinha com sua professora e colegas. O que você observou 

na fala do Cebolinha? Agora, modifique a fala dele e escreva 

corretamente as três palavras erradas. Você também pode alterar o 

texto para que o garoto dê uma resposta mais gentil para a Mônica. 

Use seu caderno. 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/_byDm1io31gM/TPzyTFDJj2I/AAAAAAAADK4/xebyfXloRZ4/s1600/tira231.gif>. 
Acesso em: 16.dez.2018. Adaptado   

O CASCÃO DISSE 
QUE TE VIU CAIR 
NUM BULACO. 

É 

VERDADE! 
EU ESTOU 

TLISTE  

PORQUE... 

NÃO FIQUE 

TRISTE. 

NADA ME 

ACONTECEU. 

EU TAMBÉM 

QUELIA TER 

VISTO. 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

39                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

ERA UMA VEZ 
ERA UMA VEZ... 
UMA FADA 
QUE VIVIA NA COZINHA 
PEGAVA FARINHA, 
OVO, FERMENTO,  
UMA COLHER DE VENTO, 
UM POUCO DE AÇÚCAR, 
TRÊS BATIDAS NA PORTA 
E... SCAPLAM 
SURGIU UMA TORTA. 
[...] 
 

José de Nicola. Alfabetário, 8ª edição. São Paulo: Moderna, 2004.  

ATIVIDADE     13    ___/___/______ 

 1. Leia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. O que a fada fazia na cozinha?  
__________________________________________________________ 
 
3. Para fazer uma torta, a fada precisa de quais ingredientes?  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
4. Este texto é uma 
(A) tirinha.         (B) poesia.   (C) lenda.  
 
5. A palavra SCAPLAM representa 
(A) o barulho do fogão.       (B) o som da varinha.  (C) o som dos ovos quebrando. 
 
6. Qual das figuras abaixo é uma FADA? Circule. 
 
 
 
 
 
 
7. Circule no texto as palavras que iniciam com a letra F.  
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8. Copie algumas palavras do texto. Escreva uma letra em cada quadrinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ligue as palavras que rimam. 
 

COZINHA      VENTO 
 
FERMENTO      TORTA 
 
PORTA       FARINHA 

 
10. Marque as figuras que começam com o som F. 
 
 
 
 
 
 
11. Circule a palavra que representa a figura. 

 
 
 
 

FIVELA FILA VELA 

 
 
 
 

FACA FADA FALA 

 
 

12. Separe as sílabas das palavras. 
 

FADA       FILA 
 

FOCA       FOGO 
 

FOGÃO      FACA     
 

FORMIGA      FÁTIMA 

E R A 
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13. Que tal formar palavras? Observe o quadro. 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ _____________________________ 

                                         1 + 9         6 + 12 

____________________________ _____________________________ 

                                         3 + 4           8 + 7 

____________________________ _____________________________ 

                                        6 + 5         3 + 12 

____________________________ _____________________________ 

                                       3 + 10         1 + 10 

 
14. Forme palavras e leia. 
   
  LA __________     LA ______________ 
 
      +  LÉ __________       +  MÍLIA _____________ 
 
  LÓ __________    DA ______________ 
 
 

15.  Copie os versos do poema, colocando espaço entre as palavras. 
 
a)  ERAUMAVEZUMAFADA. 
 

______________________________________________________ 
 
b) PEGAVAFARINHA,OVO,FERMENTO,UMACOLHERDEVENTOEUMPOUCODEAÇÚCAR. 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________   

FI FA 

FA - 1 FE - 2 FO - 3 LE - 4 O - 5 FI - 6 

DA - 9 CA - 10 TA - 11 GO - 

12 

CO - 7 BI - 8 
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BOLO DA CRIANÇA FELIZ 
INGREDIENTES: 

• 4 BEIJOS 

• 2 XÍCARAS DE ALEGRIA 

• 1 COLHER BEM CHEIA DE COMPREENSÃO 

• 1 XÍCARA DE PACIÊNCIA 

• 1 PITADA DE BONDADE  
 

MODO DE FAZER: 

MISTURE BEM OS BEIJOS COM ALEGRIA, ACRESCENTE A COMPREENSÃO E DEPOIS 

A PACIÊNCIA. POR ÚLTIMO, PONHA A BONDADE E MEXA TUDO COM MUITO 

CARINHO. 

ESPERO QUE VOCÊ SABOREIE SEMPRE DESTE BOLO E SEJA MUITO FELIZ!   
 

Disponível em: <http://www.florijane.com/Antigo%20Site/bolodacriancafeliz.htm>. Acesso em: 16.dez.2018 

 

ATIVIDADE     14    ___/___/______ 

1. Leia o texto abaixo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Você acha possível fazer esse bolo? Por quê? 
 

_____________________________________________________________ 
 
3. Podemos comprar os ingredientes desse bolo? ____________________  
 

4. Onde podemos encontrá-los? ______________________________________________ 
 
5. Circule apenas as palavras que representam as figuras.  
 

 
 
 
 

SORRISO BEIJOS XÍCARA LARANJA 

 
 
 
 

BONECA BOCA BOLO BOLA 

 
 
 
 

COCADA COLHER COLA COMIDA 
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6. Escreva o nome da receita nos quadrinhos e pinte os que têm a letra L. 

    *   *        *      
 

7. O texto que lemos é  
(A) uma receita.   (B) um conto.  (D) uma tirinha. 
 
 
 
8. Preencha a cartela do bingo, escolhendo oito das palavras abaixo. Depois, sua 
professora chamará as palavras e você marcará com um X. Boa sorte!   
 

FOCA FACA LATA LEÃO LIXO 

FIVELA FOLHA FADA FARINHA FÁBIO 
FILÉ FOFO FOGÃO BIFE BOLA 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

9. Escreva o nome do ganhador do Bingo. _____________________________________ 
 

10. Complete a cruzadinha. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     1    
         2 →     
   3      
      4 →       
         
         
  5       

     6 →        

        

        

        

        
 

1. foca 
2. fada 
3. fogão 
4. faca 
5. feliz 
6. folha 
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11. Pinte a primeira sílaba de cada figura e escreva seu nome.  

 
FA FE FI FO FU 

 

 FA FE FI FO FU 
 

 FA FE FI FO FU 
 

 FA FE FI FO FU 
 

 
12. Leia a tirinha e responda às questões.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://www.azinteligencia.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100:tirinhas-
1&catid=55:3o-ano&Itemid=108>. Acesso em: 22.dez.2018 

a. Na tirinha, a palavra “BUAÁÁÁ!” representa 
(  ) a risada das crianças.     (  ) o choro da Magali. 
(  ) o susto da Magali.     (  ) o barulho do bolo se partindo 
 

b. A Magali está chorando porque  
(  ) não gosta de festas.     (  ) achou o bolo feio. 
(  ) ela queria comer um bolo de verdade.  (  ) não queria comer bolo. 
 

13. Os textos 1 e 2 têm uma característica em comum. Pinte.  

 

 

14. Vamos escrever um texto bem legal!   

Os dois emocionam. Os dois falam sobre receitas. 
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MACACO 
UM MACACO 
TÃO MALUCO 
METE MEDO 
NO MATUTO. 
 
UM MACACO  
TÃO MATREIRO 
METE MEDO  
NO MINEIRO. 
 
UM MACACO  
TÃO MANHOSO 
METE MEDO  
NO MEDROSO. 

 
Ruth Rocha. Palavras, muitas palavras. São Paulo: Quinteto, 1998.  

 

ATIVIDADE     15    ___/___/______ 
 

 1. Leia a poesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Quem é o personagem do texto? ___________________________ 
 
3. A poesia tem a intenção de  

 
 
 
4. Pinte as palavras que, de acordo com o texto, são características do macaco. 
 
 
 
  
 
5. Qual das figuras abaixo representa alguém MEDROSO? Circule.  
 
 
 
 
 
 

MANHOSO CADUCO PELUDO MALVADO 

GULOSO MALUCO MATREIRO MATUTO 

ENSINAR. CONVENCER. INFORMAR. DIVERTIR. 
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6. Você sabe o que significa a palavra MATREIRO? Converse com um colega e escrevam o 
significado. 
Nós achamos que MATREIRO é ______________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 

7. A professora vai procurar esta palavra no dicionário e vocês vão comparar com a sua 
resposta. 
No dicionário, está escrito que MATREIRO é ____________________________________ 
________________________________________________________________________. 
 
 
 
8. Ligue as palavras que rimam. 
 
 
 
 
 

9. Circule no texto as palavras que 
começam com o mesmo som da 
figura ao lado.  
 
10. Circule no quadro as sílabas que formam as palavras.  
 
 
 
 

MELANCIA MA    CA    ME    LAN    MI    CI   A 

 
 
 
 

MILHO MO   CA    LO    MI    LHA    LHO 

 
 
 
 

MALA MA    ME    MI    LO    LA    LE 

 
 
 
 

MOTO MO   MA    UM   TE    FA    TO 

 
 
 
 

MULA MA    ME   TE   LA    MU    LA 

MEDROSO MINEIRO 

MATREIRO MANHOSO 
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11. Escreva uma sílaba em cada espaço, depois conte-as e escreva o número no círculo. 
 

MAMÃE         
 

MACACO 
 

FOME 
 

AMIGO 
 

MOTO 
 
12. Circule a palavra que está escrita corretamente.  

 
MACACO MECACO MACOCU 

 

MÃO MAMÃO MALÃO 

 
EMIA EMÍLIA EMILA 

 

MAMÃE MIMAE NANÃE 

 

13. Troque o L por M e leia. 
LEIA não é ____EIA.  LULA não é ____ULA.  LATA não é ____ATA.  
 
14. Marque com X a placa que possui apenas letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Copie do texto uma palavra 
a) iniciada com M. _______________________________________ 
b) com 6 letras. __________________________________________ 
c) iniciada com a sílaba ME e terminada com O. ________________ 
d) iniciada com a sílaba MA e com 6 letras. ____________________ 
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ATIVIDADE     16    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Este texto é 
(A) uma receita.    (B) uma instrução.             (C) um bilhete. 
 

3. Ele serve para 
(A) ensinar a fazer um jogo.    (B) contar uma história.  (C) emocionar. 
 

4. O nome deste jogo é  
(A) Lembrança.      (B) Vitória.     (C) Memória. 
 

5. Ligue cada frase à figura que a representa.  
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Por que você acha que a pessoa da foto acima amarrou um barbante no dedo? 

______________________________________________________________________ 
 

7. Na sua opinião, por que este jogo se chama MEMÓRIA? 

______________________________________________________________________ 

JOGO DA MEMÓRIA 
 

• FAÇA CARTAS COM 10 PARES DE FIGURAS (EM UMA DELAS FAÇA O  
DESENHO E, NA OUTRA, ESCREVA O NOME DA FIGURA); 

• RECORTE AS CARTAS; 

• MISTURE-AS, COLOQUE SOBRE A MESA E OLHE BEM; 

• VIRE AS CARTAS PARA BAIXO E MISTURE NOVAMENTE; 

• DESVIRE UMA A UMA E ENCONTRE OS PARES; 

• SE ACERTAR, RETIRE AS DUAS E GUARDE; 

• SE ERRAR, TORNE A VIRÁ-LAS; 

• VOCÊ TERMINA QUANDO TIVER FORMADO TODOS OS PARES. 
 

Texto produzido para fins didáticos. 

MEMÓRIA É UM JOGO DE CARTAS. 

MEMÓRIA É A CAPACIDADE DE 

LEMBRAR DAS COISAS. 
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1 2 (     ) MISTURE AS CARTAS, COLOQUE 

SOBRE A MESA E OLHE BEM. 

(     ) RECORTE AS CARTAS. 

8. Ligue as palavras que têm sentidos contrários. 
 
 
 
 
 
 
9. Leia as frases e faça a correspondência com as figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
10. As instruções para o Jogo da Memória estão todas bagunçadas. Vamos numerá-las 
para poder jogar? 
 

 MISTURE AS CARTAS, COLOQUE SOBRE A MESA E OLHE BEM; 

 VIRE AS CARTAS PARA BAIXO E MISTURE; 

 SE ACERTAR RETIRE AS DUAS E GUARDE; 

 SE ERRAR TORNE A VIRÁ-LAS; 

 RECORTE AS CARTAS; 

 DESVIRE UMA A UMA E ENCONTRE OS PARES; 

 VOCÊ TERMINA QUANDO TIVER FORMADO TODOS OS PARES. 

 FAÇA CARTAS COM 10 PARES DE FIGURAS. 

 
 
 
11. Complete com a letra M, copie as palavras no espaço abaixo e conte o número de 
sílabas. 

 
 
 
 

    

__A___ADEIRA ___ESA ___OÇA ___ÉDICO ___AÇÃ 

     

               

VIRAR ESQUECER 

LEMBRAR 

DESVIRAR ACERTAR 

ERRAR 
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12. Copie do texto cinco palavras onde apareça a letra M. 
 
 
 
 
 
13. Você conhece alguma pessoa cujo nome começa com a letra M? Escreva no espaço 
abaixo. Não esqueça de iniciá-los com letra maiúscula. 
________________________________________________________________________ 
 
14. Pinte os objetos que usamos aos pares. 
 
 
 
 
 

 
15. Junte-se com um colega e façam uma lista de outras coisas que 
encontramos aos pares. Vamos ver qual dupla faz a lista mais 
completa! Usem seus cadernos! 
 

16. Leia o texto abaixo e responda. 
a) Este texto é 
(A) uma embalagem de jogo. 
(B) um convite. 
(C) a capa de um livro. 
(D) uma revistinha. 
 

b) Ele tem a finalidade de 
(A) convencer a jogar. 
(B) trazer informações do jogo. 
(C) dar um recado. 
(D) emocionar. 
 

c) Este jogo é indicado a partir 
de que idade? _____________ 

Disponível em: <http://www.sopecca.com.br/produtos/jogos-da-memoria  
/jogo-da-memoria-frutas>. Acesso em: 17.dez.2018 

 

17.  Os dois textos lidos hoje falam sobre o quê? 
________________________________________________________ 
18.  O que eles têm de diferente? 
________________________________________________________ 
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ATIVIDADE     17    ___/___/______ 

 1. Leia o texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Este texto foi escrito em 
 
 
3. Esse texto é  
 

 
 

4. Circule. O poema fala da letra...  
 
 
 
 
 
 
 

5. Qual dos gestos abaixo é utilizado para representar VITÓRIA? Pinte.  
 
 
 
 
6. Pinte no texto, da mesma cor, as palavras que rimam. 
 
 
 

7. Escreva na pauta abaixo as palavras do texto iniciadas com a letra V. 

 

SOU A LETRA DA VITÓRIA, 

POR ISSO VIVO CONTENTE.  

ESCREVO A PALAVRA VIDA, 

E DOU VIVA A TODA A GENTE! 
 

Marilene Godinho. Cada letra uma aventura. Juiz de Fora: Franco Editora, 2008. 

 

parágrafos. tópicos. versos. 

um convite. um bilhete. uma poesia. 
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8. Ligue o VASO às figuras que começam com o som do V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ligue cada palavra a sua sílaba inicial.  
 

VACA VIOLA VINHO VIVIANE VOTO 
 
 
 
 
 
 

VELA VITÓRIA VACINA VOLUME VASO 
 
 
10. Continue escrevendo palavras com V. 
 

Na sílaba inicial Na sílaba medial Na sílaba final 

VILA   
 NOVELA  

  NAVE 
 
 
11. Ordene as sílabas e desenhe.  
 

 
 
 
 
 

    

CA - VA LU - VA VÓ - VO VI – NA - O VEM - NU 

     

  

VA VU VO VI VE 
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12. Copie a palavra que dá nome à figura.  
 
 
 
 
 

    

FACA FILA FARINHA FOTO FERA 
VACA VILA VARINHA VOTO VERA 

     
 
13. Procure as palavras abaixo no caça-palavras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Observe a imagem ao lado e escreva algumas palavras 
relacionadas a ela. 
 

   
   
   

 
15. Utilizando estas palavras, escreva duas frases 
relacionadas à figura ao lado. 
___________________________________________ 

      
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

   

fivela     violeta 

vila       violão 

cavalo    vela 

vitória    vento 

A S F V T C Y U V E L A 

F I V E L A R T Y H G D 

V F G S J V I O L E T A 

I T B T V A D S X Z N M 

L G V I O L Ã O V E T A 

A G B D J O T V E N T O 

 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1 – 2º ANO 
 
 
 

54                     Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

VIOLETA 
 

VEJA O QUE ME ACONTECEU: 
PLANTEI UMA VIOLETA 
QUE SE DIZIA BORBOLETA. 
TÃO FRACA DA CUCA, TÃO MALUCA, 
UM DIA BATEU AS PÉTALAS  
E VOOU... 
VAZIO O VASO FICOU.  

 
José de Nicola. Alfabetário, 8 edição. São Paulo: Moderna, 2004.  

 

ATIVIDADE     18    ___/___/______ 

1. Leia o poema e faça uma ilustração.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
2. Circule a figura que representa uma violeta. 
 

 
 
 
 
 
 
3. No poema acima, a palavra CUCA significa 
(A) cabeça.    (B) bruxa.     (C) bolo. 
 
4. No poema VIOLETA 
a) pinte da mesma cor as palavras que rimam. 
b) circule todas as palavras que começam com a letra V. 
 
5. Complete os retângulos com uma palavra do texto.  
 
A VIOLETA DIZIA SER UMA                                                       .                . 
 

 
UM DIA ELA BATEU AS PÉTALAS E                                        . 
 
 

VAZIO O                                      FICOU. 
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6. Complete com a letra V e copie as palavras no espaço abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

___IOLÃO A___IÃO ___O___Ô ___O___Ó ___ARAL 

     

 
7. Pinte da mesma cor as palavras iguais. 
 

CAVALO  fivela  cavalo 

FIVELA  novela  manivela 

NOVELA  cavalo  viola 

MANIVELA  viola  novela 

VIOLA  manivela  fivela 
 
 

8. Pinte as sílabas que formam o nome das figuras e escreva a palavra que você formou. 
 

VES DO TI VO LA 
  

PA FA VE VÃO VI 
 

 
VI LÃO O DÃO VO 

  

U LU VA MA NA 
 

 
OI NO NOI VA MA 

  

CA LE VA NO LO 
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9. Crie novas palavras utilizando a parte grifada das palavras.  
 
CAVALO ______________________ FIVELA ________________________ 
 
AVIÃO     ______________________ LUVA    ________________________ 
 
FAVO      ______________________ VILA     ________________________ 

 
10. Observe a imagem e pinte as frases que estão de acordo com 
ela.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. Complete as frases com os nomes dos desenhos. 
 
VIVI FOI AO CURRAL TIRAR LEITE DA                   . 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
MEU                        TOCA                            .  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
A GALINHA DA                 BOTOU TRÊS                    . 
 
_______________________________________________________________________ 
 
12. Decifre o código para descobrir o nome do menino. Partindo da letra V, pule dois 
quadradinhos e copie a próxima letra até chegar à letra R. 
_______    _______    _______    ______    _______   
 

 
 V T D I F S T V U O T F R 

VITÓRIA CASOU COM VALMIR. 

VERA MORA NA VILA. 

OS NOIVOS DANÇAM UMA VALSA. 
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A BAILARINA 
                                                                                                               Cecília Meireles 

ESTA MENINA 

TÃO PEQUENINA 

QUER SER BAILARINA. 
 

NÃO CONHECE NEM DÓ NEM RÉ 

MAS SABE FICAR NA PONTA DO PÉ. 
 

NÃO CONHECE NEM MI NEM FÁ 

MAS INCLINA O CORPO PARA CÁ E PARA LÁ. 
 

NÃO CONHECE NEM LÁ NEM SI, 

MAS FECHA OS OLHOS E SORRI. 
 

RODA, RODA, RODA COM OS BRACINHOS NO AR 

E NÃO FICA TONTA NEM SAI DO LUGAR. 
 

PÕE NO CABELO UMA ESTRELA E UM VÉU 

E DIZ QUE CAIU DO CÉU. 
 

ESTA MENINA 

TÃO PEQUENINA 

QUER SER BAILARINA. 
 

MAS DEPOIS ESQUECE TODAS AS DANÇAS, 

E TAMBÉM QUER DORMIR COMO AS OUTRAS CRIANÇAS. 
Cecília Meireles. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

 

ATIVIDADE     19    ___/___/______ 

1. Leia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Você sabe o que são as palavras dó, ré, mi, fá, lá, si?  

____________________________________________________________ 
 

3. Qual é o desejo da menina do poema? 

________________________________________________________________________ 
 

4. Quando a menina esquece das danças? 

(A) Quando está cansada.  (B) Quando desiste de ser bailarina. 
 

5. Copie do texto as palavras que rimam com BAILARINA. 

__________________________   __________________________ 
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6. Represente através de desenho os versos grifados do poema.  

 

 

 

 

 

 
 

7. Pinte as figuras que começam com o som B. 

 

 

 

 

8. Complete as fichas com a letra B e copie as palavras no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

    

___UZINA ___ETERRABA ___ICO ___ATATA ___ONECA 

     

 

9. Junte as sílabas para formar novas palavras.  

 

 

 

 

 

 

lão 

la 

ba 

lo 

la 

bo 

co 

fe 

bi 

bê 

la 

be 
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10. Pinte as sílabas que formam as palavras. Em seguida, escreva a palavra completa. 

 

 

 

 

bo    ba    na    na     me     ma 
________________________ 

 

 

sa   to     bo    ne   me    ti    te 
________________________ 

 

 

bo    do     la    tam     to    tão 
________________________ 

 

 

bo     do     to     ta     fa 
________________________ 

 

11.  Leia o texto abaixo. 

a) O texto ao lado é um 

(A) bilhete. 

(B) cartão. 

(C) poema. 
 

b) Usamos bilhetes para____ 

_______________________. 
 

c) Quem escreveu o bilhete foi 

_______________________. 

d) Quem recebeu o bilhete foi 

____________________ . 

e) Qual o objetivo deste bilhete? _____________________________________________ 
 
12. Ligue certinho. 
 
 
 
 
 

 
 

13. Vamos escrever um texto bem legal!   

Poesia 

Bilhete 

É UM TEXTO CURTO. 

É UM TEXTO ESCRITO EM VERSOS. 

SERVE PARA DEIXAR UM RECADO. 

É UM TEXTO COM RIMAS. 

Bianca, 

Fui levar sua irmã Bia na aula de 

balé. 

Volto logo. 

Mamãe 
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ATIVIDADE     20    ___/___/______ 

1. Leia o poema.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
2. Escreva em cada quadradinho a primeira sílaba do nome dos animais, de 
acordo com a informação. 

   

 Ela vive no fundo do mar.   Ele é veloz. 
     

 Ela gosta de comer insetos.   Ele voa para frente e para trás. 
     

 Ela anda nas paredes e no teto.   Seu som parece um canto no mar. 

 
3. Copie do texto palavras que rimem com 
BALEIA: __________________________________________________________________ 
 
LAGARTIXA: ______________________________________________________________ 
 
BEIJA-FLOR: ______________________________________________________________ 
 

4. Qual a relação da ilustração com a fonte do texto? 
________________________________________________________________________ 

BALEIA BA  LAGARTIXA LA  BEIJA-FLOR BEI 

ELA CANTA NO FUNDO DO MAR... 
ÀS VEZES ENCALHA NA AREIA... 
QUEM SERÁ? UMA SEREIA? 
BEM MAIOR: DONA BALEIA. 
 
CAÇADORA DE INSETO.  
CANTORA COM VOZ DE LIXA. 
SE ESPICHA LÁ NO TETO 
OU DISPARA – LAGARTIXA! 
 
VOANDO PRA FRENTE E PRA TRÁS 
BEBENDO DE FLOR EM FLOR 
O BEIJA-FLOR – VELOZ DEMAIS! –  
PARECE QUE TEM MOTOR... 

  

Luiz Roberto Guedes. Planeta Bicho, um almanaque animal!. Goiânia: Editora Formato, 2011. Fragmento  
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5. Pinte o significado da palavra ENCALHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Localize no quadro abaixo o nome das figuras e copie-as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Separe as sílabas das palavras. 
 

URUBU  ABACAXI  

LOBO  BONECA  

BATATA  BETERRABA  
 

 8. Descubra e circule a diferença. 
 

 
9. Complete os quadros formando palavras novas. 
 

B O N E C A  B A L E I A   B E B E   

B O        E I A   B E   R   

   C A  B A        B E    

  N E      L E     B E I    

 
10. Escolha uma das palavras acima para completar as frases. 
Joana gosta de brincar de _____________________________. 

A ________________________ vive no mar. 

O beija-flor ________________ de flor em flor. 

 
 
 
 
 

   

    

bolo – bolou  abafo – abafou  bailo – bailou  

Nada no mar. Fica presa. 

Canta. Anda numa calha. 

E B A L D E O B 

S F R T U I L A 

A B A C A X I L 

A S B O I A H A 

B O M B O M R T 
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11. Pinte as sílabas que formam os nomes das figuras e escreva a palavra que você formou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Copie as frases substituindo o nome dos desenhos.  

 

a) As crianças adoram comer                     no lanche.  

 

______________________________________________________________________ 

 

b) Bia brincou todo o recreio no  . 

 

______________________________________________________________________ 

 

c) Beto fez um bonito passeio de   . 

 

_____________________________________________________________________ 

 
13. Copie as frases, observando o espaço entre as palavras. 

a) Elamoranofundodomareàsvezesencalhanaareia. 

 

________________________________________________________________________ 
 

Esta frase tem ________________ palavras. A primeira palavra é ___________________. 

 

b) Obeija-florparecequetemmotor. 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Esta frase tem ________________ palavras. A última palavra é ___________________.

BO DO TÃO TA TOM  

 

LA CA BA BE LO  

 

BA BO BE NA NÉ  
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TOTÓ 

DUDU TEM UM CÃOZINHO. 

O NOME DELE É TOTÓ. 

TOTÓ ABANA O RABINHO. 

ELE PULA NAS PERNAS DE DUDU. 

DUDU FAZ CAFUNÉ NO TOTÓ.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 1 erro. No máximo 18 segundos. 

 

BIA 

BIA GOSTA MUITO DE ESTUDAR.  

ELA ESTUDA NA ESCOLA DO PARQUE. 

BIA NÃO FOI À ESCOLA HOJE. 

ELA ACORDOU COM FEBRE E DOR DE CABEÇA. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 1 erro. No máximo 19 segundos. 

 

LARA 

LARA É UMA MENINA BONITA. 

ELA MORA NA MINHA RUA. 

MAS ELA NASCEU EM OUTRA CIDADE. 

LARA É MUITO LEGAL. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 1 erro. No máximo 15 segundos. 

 

ANA MARIA 

ANA MARIA É AMIGA DO BETO. 

ELA USA UMA FITA NO CABELO. 

O CABELO DE ANA MARIA É PRETO E A FITA É AZUL. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 1 erro. No máximo 18 segundos. 



CADERNO DE FLUÊNCIA                                                                                                                                        2º ano 

 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 4 

DUDA 

DUDA JOGA BOLA. ELE FOI JOGAR NA RUA. 

DUDA CHUTOU A BOLA COM MUITA FORÇA. 

A BOLA DE DUDA CAIU NA CASA DO ZECA. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 1 erro. No máximo 18 segundos. 

 

DUDU E CAROL 

DUDU E CAROL SÃO VIZINHOS E MUITO AMIGOS.  

ELES ESTUDAM NA MESMA ESCOLA. 

TODOS OS DIAS ELES SAEM JUNTOS DE CASA. DUDU GOSTA MUITO DE 

ANDAR DE BICICLETA. CAROL PREFERE JOGAR BOLA OU VER TELEVISÃO. 

DUDU QUER SER PROFESSOR. CAROL QUER SER MÉDICA. 

MAS POR ENQUANTO, O QUE ELES QUEREM MESMO É BRINCAR. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 40 segundos. 

 

BIDU 

BIDU É MUITO DANADO. SUA DONA É MARIA BONITA.  

TODO NOITE, ELA VAI PASSEAR COM BIDU. NA PRAÇA, ELE CORRE PRA 

LÁ E PRA CÁ. ROLA NA GRAMA, SOBE NO BANCO E FICA LATINDO.  

A MENINADA ADORA O CACHORRINHO BIDU. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 30 segundos. 

 

LILI E OS ANIMAIS 

LILI GOSTA DE ANIMAIS. ELA TEM DOIS GATOS E UM PASSARINHO.  

OS GATOS DE LILI DORMEM NO SOFÁ.  

O PASSARINHO FICA CANTANDO NA GAIOLA. 

O GATO PITOCO É MUITO PREGUIÇOSO. RONI, O OUTRO GATO, É 

AGITADO. 

LILI TEM MEDO QUE SEUS GATOS COMAM O PASSARINHO. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 34 segundos. 
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O SONHO 

MARINA SONHOU QUE O MUNDO ERA FEITO DE DOCE. 

A CASA DE VIVI ERA DE CHOCOLATE.  

O MURO DA ESCOLA ERA FEITO DE GOIABADA. 

A MESA DA PROFESSORA TINHA GOSTO DE DOCE DE LEITE. 

MARINA IA COMER A MESA, QUANDO OUVIU UMA VOZ AO LONGE. 

− ACORDA MENINA, ESTÁ NA HORA DA ESCOLA. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 40 segundos. 

 

JOSÉ E DUDÉ 

JOSÉ E DUDÉ ERAM MUITO AMIGOS. 

AONDE JOSÉ IA, DUDÉ ESTAVA. 

E ONDE DUDÉ ESTAVA, JOSÉ LOGO CHEGAVA. 

SE JOSÉ IA JOGAR BOLA, DUDÉ ERA O GOLEIRO. 

SE DUDÉ IA AO CIRCO, JOSÉ CHEGAVA PRIMEIRO. 

NA ESCOLA, SENTAVAM JUNTOS, NA MESMA CARTEIRA. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 32 segundos. 

 

O PAPAGAIO DA VOVÓ 

MINHA AVÓ GANHOU UM PAPAGAIO. 

QUEM DEU FOI MEU TIO ZÉ. 

ELE COMPROU O PAPAGAIO NUMA FEIRA. 

MINHA MÃE NÃO GOSTOU MUITO. ELA DIZ QUE A GENTE NÃO DEVE 

PRENDER OS BICHOS. 

− ANIMAL NASCEU PARA VIVER LIVRE. 

O PAPAGAIO DA MINHA AVÓ É VERDE E TRISTE. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 35 segundos. 
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RUA DA ESPERANÇA 

OS MENINOS DA RUA DA LAMA PASSAM O DIA FORA DE CASA. 

ELES NÃO VÃO À ESCOLA E BRINCAM NA RUA O TEMPO TODO. 

A RUA DA LAMA É TODA DE TERRA E A ESCOLA FICA MUITO LONGE. 

OS MENINOS PARECEM FELIZES. 

MAS ELES QUERIAM MESMO ERA UMA ESCOLA E UMA RUA BONITA. 

QUE IA SE CHAMAR RUA DA ESPERANÇA. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

UM AVÔ MUITO LEGAL 

O MEU AVÔ É UM CARA MUITO LEGAL. 

ELE NASCEU FAZ MUITO TEMPO E JÁ É BEM VELHINHO. 

O VOVÔ GOSTA MUITO DE BRINCAR COMIGO E COM MEU IRMÃO. 

ELE SABE UM MONTE DE COISAS LEGAIS. ATÉ PIPA ELE SABE FAZER. 

MEU AVÔ É O CARA QUE MAIS ENTENDE DE CRIANÇA. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 38 segundos. 
 

O JUCA 

O JUCA É MUITO PIDÃO. 

TODA VEZ QUE EU COMO ALGUMA COISA ELE FICA POR PERTO. 

FICA SENTADO PERTO DE MIM, OLHANDO MINHA COMIDA. 

QUALQUER COISA QUE EU VÁ COMER, O JUCA VEM OLHAR. 

FICA COM AQUELE OLHAR PIDÃO E O RABO ABANANDO. 

O JUCA É O CACHORRO DO MEU VIZINHO. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 38 segundos. 
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BANHO DE AÇUDE 

− O ÚLTIMO A CHEGAR É MULHER DO PADRE! 

VAVÁ GRITOU E OS MENINOS SAIRAM NA MAIOR CARREIRA. 

O CACHORRO DE GUTO CORREU ATRÁS, LATINDO.  

AS GALINHAS DA MÃE DE DORA FUGIRAM DE MEDO. 

NO FINAL DA LADEIRA, O AÇUDE DA FAZENDA ESPERAVA PELOS 

MENINOS. 

OS MENINOS PULARAM NA ÁGUA FRIA. 

NEM DEU PARA SABER QUEM CHEGOU POR ÚLTIMO. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 44 segundos. 

 

A AVÓ DO ZECA 

A AVÓ DO ZECA É VELHINHA. 

ELA PARECE UMA MENINA, DE TÃO PEQUENA QUE É. 

A AVÓ DO ZECA FAZ DOCE DE GOIABA. 

É O DOCE MAIS DOCE QUE EU JÁ VI. 

EU GOSTO DE IR COM O ZECA NA CASA DA AVÓ DELE. 

ELA SEMPRE NOS DÁ BISCOITO E DOCE. 

A AVÓ DO ZECA PARECE UMA MINIATURA DE GENTE. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O GATO ASSUSTADO 

APARECEU UM GATO NO MEU QUINTAL. 

ELE TEM UMA COR DIFERENTE, NÃO É BRANCO E NEM É PRETO. 

E TAMBÉM NÃO É CINZA.  

EU NÃO SEI DIZER COMO É A COR DELE. 

QUANDO VIU A GENTE, O GATO SAIU CORRENDO. 

MEU IRMÃO MAIS VELHO DISSE QUE É UM GATO DO MATO. 

EU ACHO QUE ELE É APENAS UM GATO ASSUSTADO. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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O MEDO 

NA RUA NOVA TINHA UMA CASA ABANDONADA. 

OS MENINOS TINHAM MEDO DE PASSAR PERTO DELA.  

UM DIA, ZECA E DUDU FIZERAM UMA APOSTA. ELES QUERIAM SABER 

QUEM TINHA MAIS CORAGEM. 

OS MENINOS TINHAM QUE ENTRAR SOZINHOS NA CASA. 

QUANDO ZECA PASSOU PELO PORTÃO, UM MORCEGO VOOU E ELE 

CORREU PARA SUA CASA. 

O ZECA GRITOU: 

— ACHO QUE EU VI UM VAMPIRO! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 46 segundos. 
 

O PAPAGAIO DE DUDU 

DUDU TEM UM PAPAGAIO. 

ELE É VERDE E VIVE NO POLEIRO. DUDU GANHOU O PAPAGAIO DO SEU 

TIO ZECA. 

NA PERNA DO PAPAGAIO TEM UMA CORDINHA, PRA ELE NÃO FUGIR. 

ELE PASSA O DIA INTEIRO NO POLEIRO. 

O PAPAGAIO DE DUDU FALA POUQUINHO. ELE DIZ O NOME DO DONO. 

QUANDO ESTÁ COM FOME, ELE GRITA ALTO: QUERO PÃO! QUERO PÃO! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
  

A VIAGEM 

DUDU OLHOU ESPANTADO. NÃO PENSAVA QUE FOSSE DAQUELE TAMANHO. 

APERTOU COM MAIS FORÇA A MÃO DA TIA. QUASE NÃO CONSEGUIU SUBIR 

O DEGRAU, DE TÃO ALTO. 

CAMINHOU ENTRE AS CADEIRAS, ATÉ MAIS OU MENOS A METADE DO 

ÔNIBUS. A TIA OLHOU E DISSE: 

─ É AQUI. SÃO AS NOSSAS POLTRONAS. 

DUDU SENTOU E OLHOU PELA JANELA. ERA SUA PRIMEIRA VIAGEM. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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BANHO DE CHUVA 

OS MENINOS PULAVAM E GRITAVAM MUITO. 

GUGU TREMIA DE FRIO, MAS NÃO SAÍA DALI. 

O MANECO EMPURROU A GINA E QUASE BRIGARAM.  

QUERIAM FICAR EMBAIXO DA BICA AO MESMO TEMPO. MAS DEPOIS FIZERAM 

AS PAZES. TODOS QUERIAM APROVEITAR AQUELE DIA. 

A ALEGRIA DOS MENINOS ERA ENORME. 

DE REPENTE, A CHUVA PAROU. E UMA TRISTEZA MUITO GRANDE TOMOU 

CONTA DA MENINADA. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

PEREBA 

NINGUÉM SABE DE ONDE VEIO. APARECEU UM DIA, FAMINTO E SUJO. 

O TELECO ARRANJOU COMIDA, QUE ELE DEVOROU DE UMA VEZ SÓ. 

LEVAMOS PARA O RIO E DEMOS UM BANHO NELE. FOI UMA FESTA SÓ. 

DESDE ENTÃO FICOU MORANDO NA NOSSA RUA. 

NÃO ACOSTUMOU EM NENHUMA DAS NOSSAS CASAS.  

TAMBÉM NUNCA TEVE DONO. 

FOI O TOTÓ MAIS LIVRE QUE CONHECEMOS. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

CIÚMES DE CHUVA 

O VENTO PASSOU VENTANDO, COM PRESSA. 

UM PASSARINHO, QUE VOAVA POR ALI, PERGUNTOU: 

─ ONDE VAI, SEU VENTO, TÃO APRESSADO? 

─ VOU ALI, VENTAR UM POUCO. 

E SEGUIU VENTANDO, FAZENDO POEIRA, NUM ASSOBIO. 

O PASSARINHO, CURIOSO, SEGUIU O VENTO E A POEIRA.  

E OUVIA LONGE O ASSOBIO. 

FOI QUANDO A CHUVA, CIUMENTA, CAIU MOLHANDO O PASSARINHO E 

ESPANTANDO O VENTO. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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O TOMBO DE MIGUEL 

MIGUEL SUBIU NO MURO DE DONA CLARA. 

DE LÁ, ELE QUERIA PASSAR PARA O PÉ DE GOIABA. 

MIGUEL CAIU DO MURO, LEVOU O MAIOR TOMBO. 

TODO MUNDO CORREU, MIGUEL GRITAVA MUITO. 

O PAI DE MIGUEL LEVOU-O PARA O HOSPITAL. MIGUEL QUEBROU O BRAÇO. 

ELE AGORA ESTÁ COM UM GESSO NO BRAÇO. 

MIGUEL PROMETEU AO PAI NUNCA MAIS SUBIR NO MURO. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

CHUVA DE PIPOCA 

A MINHA RUA ERA UMA LADEIRA MUITO GRANDE. 

ERA BOA PARA DESCER DE BICICLETA, DE PATINETE. 

E PARA CAIR E ESFOLAR O JOELHO TAMBÉM. 

UM DIA O PIPOQUEIRO PAROU E ESQUECEU-SE DE TRAVAR O SEU 

CARRINHO. 

FOI UMA FESTA, O CARRINHO DESCEU, TOMBOU, E FEZ UMA CHUVA DE 

PIPOCA. 

FOI A ÚNICA VEZ QUE EU VI NEVE. 

NEVE DE PIPOCA. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

OS MELHORES AMIGOS 

O BETO E O DEDÉ SÃO MEUS PRIMOS. 

ELES SÃO MEUS MELHORES AMIGOS. 

O DEDÉ É O MELHOR JOGADOR DA RUA.  

MAS NA ESCOLA, ELE VAI MUITO MAL. 

O BETO É UM BOM ALUNO, MAS NO CAMPINHO É UM PERNA DE PAU. 

MINHA MÃE DIZ QUE EU DEVERIA IMITAR OS DOIS. 

QUER DIZER, NAQUILO QUE ELES SÃO BONS, NÃO É? 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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A CANTORIA DOS SAPOS 

PERTO DA CASA DE JOÃO TEM UMA LAGOA ENORME. 

NA BEIRA DA LAGOA, OS SAPOS FAZEM SUA CANTORIA. 

JOÃO GOSTA DE OUVIR A CANTORIA DOS SAPOS. 

A MÃE DELE É QUEM RECLAMA MUITO. 

ELA DIZ QUE NÃO GOSTA DO BARULHO DOS SAPOS. 

JOÃO ATÉ PENSOU EM DAR UMA FESTA. 

ELE QUERIA CONVIDAR TODOS OS SAPOS PARA CANTAR NA SUA FESTA. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

A QUEDA DO ZECA 

O ZECA CAIU DA GOIABEIRA. 

ESTAVA COMENDO GOIABAS QUANDO CAIU. 

AS GOIABAS ERAM MADURAS, BEM DOCES. MAS O GALHO QUEBROU. 

O ZECA CAIU E QUEBROU O BRAÇO. 

PIOR FOI OUVIR O SERMÃO DA MÃE. 

─ EU AVISEI, SUBIR EM ÁRVORE É PERIGOSO. 

O ZECA GEMENDO E A MÃE BRIGANDO. 

MESMO COM O BRAÇO NO GESSO, ZECA SÓ PENSAVA NAS GOIABAS. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

O PÊNALTI 

DERRUBARAM O DUDU. 

BEM NA ENTRADA DA PEQUENA ÁREA. 

TODO MUNDO OLHOU PRA MIM NA HORA. EU ERA O MELHOR CHUTE DO 

TIME. O MELHOR BATEDOR DE PÊNALTI. 

AJEITEI A BOLA COM CARINHO. ATÉ FIZ UM AFAGO NELA. 

CORRI E DEI O MEU MELHOR CHUTE. 

NEM ACREDITO QUE ERREI. A BOLA PASSOU RASPANDO O TRAVESSÃO. 

NUNCA MAIS COBREI UM PÊNALTI. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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A ÁRVORE 

ERA UMA ÁRVORE GIGANTE, CHEIA DE GALHOS LONGOS.  

UMA COPA COM FOLHAGEM DENSA. QUE ÁRVORE LINDA! 

COMO TINHA MUITOS GALHOS E FOLHAS, FAZIA MUITA SOMBRA. 

BRINCÁVAMOS DEBAIXO DELA, ARMÁVAMOS BALANÇADORES.  

SUBÍAMOS NA ÁRVORE, NOS PENDURÁVAMOS NOS GALHOS.  

ERA UMA MACAQUICE SÓ! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 31 segundos. 
 

GABI 
GABI É UM NOME NASCIDO DE OUTRO. DE OUTRO NOME MUITO BONITO.  

VOCÊ IMAGINA DE QUAL NOME A GABI VEIO? 

GABI NASCEU DE GRAZIELA, GLAUCIANA OU GABRIELA?  

É MUITO FÁCIL DESCOBRIR.  

PARE E PENSE UM POUCO! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 27 segundos. 

 

TAGARELA 
GABI É MUITO SORRIDENTE.  

ELA GOSTA DE FUTEBOL.  

GABI É UMA MENINA INTELIGENTE E TAGARELA.  

E POR FALAR EM TAGARELA, ESSA PALAVRA RIMA COM O NOME DA MENINA.   

AGORA, ME RESPONDA DE UMA VEZ:   

QUAL É MESMO O VERDADEIRO NOME DELA?  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 31 segundos. 

 

O PÉ DE LELECO 

LELECO VIVE ESCONDENDO O PÉ. 

O PÉ DE LELECO É IGUAL A QUALQUER OUTRO.  

MAS ELE ACHA QUE TEM O PÉ MAIS FEIO DO MUNDO.  

DE TANTO ESCONDER O PÉ, AGORA LELECO PEGOU CHULÉ. 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 26 segundos. 
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ONTEM, HOJE E AMANHÃ 

ONTEM FOI UM DIA QUE PASSOU. 

HOJE É O DIA QUE ESTOU VIVENDO. 

AMANHÃ SERÁ O DIA QUE AINDA NÃO CHEGOU. 

HOJE, EU POSSO ME LEMBRAR DO QUE FIZ ONTEM. 

HOJE, EU POSSO PLANEJAR O QUE VOU FAZER AMANHÃ. 

EU ESTOU FAZENDO MUITAS COISAS HOJE. 

ESTOU COMEÇANDO A ACHAR ESSES DIAS MUITO DIVERTIDOS! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 40 segundos. 

 

MEU SONHO   

MEU SONHO É ESCREVER. QUERO SER UMA ESCRITORA. 

GOSTO MUITO DE LER. 

AS HISTÓRIAS ME ENCANTAM. 

EU TAMBÉM VOU ESCREVER HISTÓRIAS ENCATADORAS. 

MINHAS HISTÓRIAS SERÃO LIDAS POR MUITA GENTE. 

GENTE INFANTIL COMO EU.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 25 segundos. 

 

A CACHOEIRA  

SONHEI TOMANDO BANHO. 

EU ESTAVA NUMA CACHOEIRA. 

ELA FICAVA NO MEIO DA MATA. 

A MATA ERA FECHADA DE ÁRVORES GIGANTES. 

EU ESTAVA COM MINHA TURMA DA ESCOLA. 

AVISTAMOS A CACHOEIRA E SEGUIMOS A TRILHA.  

CHEGANDO LÁ, NOS JOGAMOS NA ÁGUA. 

ERA UMA QUEDA D’ÁGUA FORTE E GELADA. 

SÓ SAIMOS DA ÁGUA PORQUE COMEÇOU A CHOVER. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 41 segundos. 
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GIGI E AS FORMIGAS 

AS FORMIGAS ENTRAVAM NO QUARTO DE GIGI. 

ELAS FAZIAM UMA FILA ENORME. 

UM CAMINHO INTEIRO SÓ DE FORMIGAS. 

GIGI GOSTAVA MUITO DE FICAR OLHANDO AS FORMIGAS. 

QUEM NÃO GOSTAVA ERA A MÃE DA GIGI. 

A MÃE DIZIA QUE ELAS ESTRAGAVAM A COMIDA. 

UM DIA O JARDINEIRO COLOCOU VENENO NO FORMIGUEIRO E NUNCA 

MAIS AS FORMIGAS ENTRARAM NO QUARTO DE GIGI. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O AVÔ DO ZECA 

O AVÔ DO ZECA É MUITO MANEIRO. 

ELE DEU UMA BOLA PARA O NETO, PRESENTE DE NATAL. 

JÁ O ZECA NÃO É MUITO LEGAL. NEM DEIXA A GENTE JOGAR COM A BOLA. 

EU ACHO QUE O AVÔ DO ZECA DEVIA VIRAR PAPAI NOEL. 

AÍ ELE DARIA UMA BOLA PRA NOSSA TURMA. E A GENTE NEM CHAMARIA O 

ZECA PRA JOGAR. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O AVÔ DE ALICE 

O AVÔ DE ALICE VIAJA MUITO. 

ÀS VEZES, FICA MESES SEM APARECER. 

OUTRAS, DEMORA-SE SEMANAS, ANTES DE VIAJAR NOVAMENTE. 

TODAS AS VEZES QUE VOLTA, ALGUMA COISA ELE TRAZ PARA ALICE. 

UMA PEQUENA BONECA, UM ANEL DE VIDRO. 

ALICE VÊ O AVÔ CHEGANDO E SEU CORAÇÃO CRESCE DE ALEGRIA. 

MAS QUANDO ELE SE VAI, ALICE MURCHA COMO UMA FLORZINHA AO 

ANOITECER. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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SONHO DE INFÂNCIA 

O menino sonhava em ter asas. 

Via os pássaros no ar e queria ser como eles. 

Devia ser muito bom lá no alto, as asas abertas no espaço. 

Chegava a sentir o vento bater no seu rosto. 

O menino cresceu sonhando com o voo. 

Como não podia ser passarinho, foi ser aviador. 

O menino realizou o seu sonho de infância. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

A MUDANÇA DE TATÁ 

Tatá mudou de cidade. 

Ele não gostou, não conhecia ninguém ali. 

Tatá foi para outra escola. Uma escola bem maior. 

Tatá teve medo da nova escola. Ele não tinha amigos naquela escola. 

Mas ele conheceu o Zeca e a Duda. 

A Duda morava na mesma rua que ele. 

O Zeca tinha um gato chamado Juvenal. 

Tatá agora tem novos amigos. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

O CACHORRO DO ZECA 

O cachorro do Zeca fugiu. Ele procurou por todo lugar. 

A mãe dele fez uns cartazes e o Zeca pregou nos postes. 

No cartaz havia uma foto do Perdido. 

Engraçado é que o nome do cachorro era esse: Perdido. 

E agora ele sumira. 

Mas na semana passada ele voltou. 

Sujo, com uma pata machucada. 

Mas abanando o rabo de alegria. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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PIPOCA 

Pipoca corria como o vento. 

Juca jogava uma bolinha e pipoca corria atrás. 

Logo depois ele voltava, trazendo a bolinha. 

Juca jogava a bolinha mais longe.  

Mais rápido ainda pipoca voltava com ela. 

Um dia, a bolinha caiu na água. 

Pipoca parou na beira da lagoa, latindo e olhando pro Juca. 

Foi quando descobrimos que pipoca tinha medo de água. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O SEGREDO DO DITÃO 

O Juca morria de medo do escuro. O Lelé também. 

Todos tinham medo. Só o Ditão é que não. 

O Ditão não tinha medo de quase nada. 

Ele não tinha medo de rio cheio. Nem de trovão. 

Nem de alma do outro mundo. Nem de cachorro. 

Ditão só tinha medo de uma coisa. Mas era segredo, e ele nunca contou. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

A MELHOR AVÓ DO MUNDO 

A avó do Zeca é a dona Raimunda. 

A melhor avó do mundo, o Zeca diz. 

Eu, que não tenho mais avó, fico calado. 

Dudu e Mariana ficam bravos. A melhor avó é a deles. Eles que dizem. 

Mas dona Raimunda me deu um presente, um pote de goiabada. 

Dei razão ao Zeca, ele tem a melhor avó do mundo. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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A BOLA DO JUCA 

Juca gosta de jogar bola. Ele joga com o Tico e com a Aninha. 

Um dia, Aninha chutou a bola com muita força. 

O chute foi tão forte que a bola caiu no quintal da dona Madalena. 

Os meninos correram para o portão, e viram o Rex rasgando a bola, 

latindo. 

Dava até pena, ver os três meninos chorando abraçados. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

A ÁRVORE AMARELA 

No quintal da Aninha tem uma flor amarela. 

Na verdade, tem uma árvore amarela. 

Ela é enorme, toda dourada. Todos os anos ela fica assim, bonita que dá 

gosto. 

Aninha diz que é a coisa mais bonita que há. 

Pena que ela dure tão pouco. Logo, logo, as flores caem todas. 

Só fica na gente a saudade da árvore amarela. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

PRESENTE 

Bia olhou a caixa espantada. 

Havia uma bolinha amarela dentro dela. 

Uma bolinha com olhos vivos. 

O avô de Bia foi quem deu. Ele disse para Bia cuidar bem.   

O avô deu também um pacote pequeno.  

Lembrou a Bia que devia dar água e comida para ele todos os dias. 

A bolinha amarela olhou para Bia. Piou alto, com fome. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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GIGI 

O pai de Gigi viaja muito. 

Quando ele volta, ela dá pulos de felicidade. 

Naquele dia, quando o pai chegou, Gigi correu. 

A mãe gritou e até a avó, meio surda, parou para ver. 

Todos esperaram a queda da Gigi. 

Descendo a escada, de dois em dois degraus, ela parecia querer voar. 

E voou, direto para o colo do pai. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

VOANDO COM OS LIVROS 

João sonhava em ter asas. 

Queria ser um passarinho. 

Queria voar com o vento, bem alto. Lá, onde o céu fica azul. 

João queria ser como uma pipa. Ou como um balão. 

Mas como ia conseguir, se tinha medo de altura? 

A professora deu uma ideia. 

─ Por que não voa com os livros? 

E João voou com o pensamento. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O SAPATO VERDE DO BETO 

O Beto chegou na escola todo feliz. 

Muito mais do que nos outros dias. 

Tá certo que hoje é aniversário do Beto. Mas ele precisa mesmo dessa 

felicidade toda? 

Só por causa do presente que ganhou. Agora fica assim, desfilando na 

escola, mostrando o presente para todo mundo. 

Eu nem achei tão legal. Se fosse amarelo, seria muito mais bonito. 
 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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MENINO DE ASAS 

A Amanda é uma aluna novata. Ela senta na sala e não fala com ninguém. 

Acho que é por timidez. Ela mal levanta os olhos. 

Mas ontem, a professora pediu que ela lesse um poema. 

Ela leu uns versos muito bonitos, que eu nem lembro mais. 

Só lembro que no final ela sorriu pra mim.  

E eu quase criei asas. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O PATO APRESSADO 

O pato corria feito louco pelo terreiro. 

Ninguém entendia nada. As galinhas e os marrecos tiveram medo. 

E o pato corria de um lado para o outro. 

E gritava: − Salvem as patas! Salvem as minhas patinhas! 

Foi o galo quem descobriu tudo. 

O dono do sítio falou que iam amarrar as patas... do cavalo. 

Mas o pato só ouviu uma parte da conversa. 

Que pato mais apressado! 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 51 segundos. 

A CULPA É DA BOLA 

Eu não tive culpa, sabe? 

Estávamos brincando na rua, eu e o Juca. O Juca garantiu que eu podia 

chutar que ele segurava. 

E foi o que eu fiz, mandei bala. Ou melhor, mandei bola. 

Mas quem disse que o Juca segurou? 

Que nada! A bola passou direto por ele e entrou pela janela da dona 

Maricota. Quebrou tudo! 

Mas a culpa não foi minha, foi daquela bola, que tem muita velocidade. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 54 segundos. 
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O CACHORRO DA VOVÓ 

Zezinho tem medo de cachorro. 

Quando era pequeno, ele foi mordido. Quem mordeu foi o cachorro da 

vovó. 

A vovó pensou em como acabar com o medo do Zezinho. Ela comprou 

um cachorro para ele. Um cachorro bem pequeno. 

 Zezinho não quis o presente, e o cachorro voltou para a vovó. 

Mas agora, Zezinho já não tem mais tanto medo. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O FILHO DA PROFESSORA 

O menino caminhava bem devagar. 

Passou pelo portão, atravessou o corredor e entrou na sala. 

Sentou lá no fundo, longe de todos. 

Aos poucos, os outros foram enchendo a sala. 

Quando Dona Tereza entrou, todos fizeram silêncio. 

Era o primeiro dia de aula do menino. 

A professora chamou todos, um por um. 

Quando chegou a vez do menino, ela parou, olhou e sorriu. Ele era o filho 

da Dona Tereza. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 53 segundos. 

 

CHEIRO DE LIVRO  

O livro novo tem cheiro. 

É um cheiro de novidade.  

Cheiro de história e fantasia. 

Cheiro de aventura e personagem. 

Com começo, meio e fim. 

O livro novo é bilhete de passagem para uma viagem. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 26 segundos. 
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VOLTA ÀS AULAS 

Na próxima semana as aulas vão começar. 

Eu estou louco para rever os meus amigos. 

A Bia, o Lucas e o Rafael viajaram para a casa dos seus avós. Eles devem 

ter um monte de novidades para contar. 

Eu também tenho muita coisa pra contar. Mas não é de viagem, não. 

É que eu quebrei o braço jogando bola no campinho da minha rua. 

Tenho certeza de que vou ser o único menino da escola com gesso no 

braço. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 59 segundos. 

 

 

O ARCO-ÍRIS DO ZECA 

A mãe do Zeca plantou um lindo arco-íris. 

Todas as manhãs, Zeca olhava para ele. A mãe dizia que ele devia ficar 

feliz. Nenhum dos seus amigos tinha um arco-íris. 

Zeca olhava as cores que sua mãe plantou. 

Eram mesmo muito bonitas. Ninguém tinha igual. 

O arco-íris do Zeca era o jardim da sua mãe. 

Todas as cores moravam nele. 

 

 

 

O CHUVEIRO DO CÉU 

Ontem choveu o dia inteiro. 

Fiquei em casa sozinha. Não tinha com quem brincar. 

A Maria ficou de aparecer, mas não veio. Acho que foi por causa da chuva. 

Passei o dia inteiro olhando a chuva. Fez até frio. Um pouquinho de frio. 

Fiquei deitada olhando a chuva, o dia inteiro. 

Acho que alguém esqueceu o chuveiro do céu aberto. 

 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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LILI COMILONA 

  

A Lili é muito comilona. 

Nunca vi alguém comer tanto. 

Está sempre com fome. Vive perto da gente, o olho pidão. 

Onde eu vou, ela vai atrás de mim. Quando estou comendo ela fica 

olhando, quase pedindo um pouco. 

Eu acho que a Lili não é uma gatinha. 

Ela parece mais um monstro faminto. Lili come mais que um elefante. 

 

ALICE 

Alice entrava de casa em casa na sua rua. Era amiga de todo mundo. 

Ela tinha três palmos de altura e um sorriso enorme. 

Conhecia as bonecas das vizinhas pelo nome. 

Mas fugia de medo de todos os cachorros, até dos bem mansinhos. 

− Alice, esse cachorro não morde! – dizia a sua mãe. 

− Claro que morde, ele tem dentes. 

 

 

ANINHA, A BAILARINA 

Aninha sonhava em ser artista. 

− Mãe, eu vou ser bailarina! 

A mãe chegava e Aninha rodopiava no meio da sala. 

Derrubava um jarro no canto, tombava a cadeira no outro. 

A mãe corria, com medo da queda de Aninha. 

Mas Aninha ria e dançava, e rodopiava no palco da sala, assustando a mãe. 

− Mãe, eu já sou bailarina. 

 

 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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MARIA BOLINHO 

− Vó, tem bolo de chocolate? 

− Do sabor que você quiser. 

Mariana comia bolo de chocolate. Depois provava o de cenoura. 

A vó a chamava de Maria Bolinho. 

− Nunca vi uma menina assim. Essa Mariana parece que nasceu dentro de 

um bolo. 

− Eu sou comilona – dizia Mariana. E corria para o jardim, a boca cheia de 

bolo. 

 
 

 

LAGARTOLETA 

 Dudu apareceu em casa, segurando algo com muito cuidado. 

− Mãe, lagartoleta existe? 

A mãe se espantou com a pergunta. Dudu abriu as mãos, mostrou a 

borboleta amarela e explicou: 

− É que encontrei essa borboleta, mas ela tem cara de lagarta. 

A mãe olhou o bichinho espantado e não soube responder. 

Ficou ali parada, assim com cara de lagartoleta. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

UM CARACOL NO JARDIM 

Achei um caracol no jardim de casa. 

Meu irmão disse que aquilo é uma lesma. 

Eu acho que é um caracol. 

O nome dele é Bruno. Do caracol, o nome do meu irmão é José. 

Meu irmão implica muito com o Bruno. Diz que ele parece uma preguiça, 

de tão lento que é. 

Meu irmão não entende nada de caracol. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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FILÓ DA CARA DE PÓ 

A Filomena era irmã da minha avó. 

Era uma velhinha, miudinha. 

Minha mãe brincava: 

− Lá vem a Filó, da casa da avó, com a cara de pó. 

Filomena nem ligava para a sobrinha. Com sua cara branquinha, cara de pó, 

corria para me abraçar. 

Hoje eu acordei assim, com muita saudade da Filó e da sua cara de pó. 
  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

MEDO DA CHUVA 

− Mãe! O céu tá dando choque. 

O menino gritava pela mãe, com medo da chuva. Os raios caíam sem parar. 

− Mãe! O céu vai explodir. 

A mãe botou o menino no colo. Contou a história da chuva, dos raios, do 

trovão. 

Falava baixinho, enquanto a chuva diminuía. 

A chuva também queria ouvir a história da mãe do menino. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

PASSARINHO FALANTE 

− Bom dia! Tudo bem? 

Zezinho olhou para os lados e não havia ninguém. 

Pensou que estava ouvindo coisas. 

− E aí, vamos dar uma voltinha? 

Agora Zezinho assustou-se. Não havia ninguém por perto. Quem estava 

falando? 

− Aqui, ó! Sou eu. 

Zezinho olhou pra cima e lá estava ele, no alto da mangueira, balançando as 

penas, faceiro e falante. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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O SEGREDO DE MARIANA 

A Mariana sabia de tudo. Mas não dizia para ninguém. 

Todo mundo na escola morria de curiosidade. 

E todos diziam a mesma coisa: 

─ A Mariana sabe de tudo. 

Agora o que ninguém sabia mesmo, era o que queria dizer esse tudo. 

E a própria Mariana aumentava nossa curiosidade. 

Qualquer coisa ela dizia: 

─ Olha que eu sei de tudo! 

O que será mesmo que a Mariana sabia, hein? 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 52 segundos. 

 

 

O MENINO MACAQUINHO 

O menino era um macaquinho levado, pulando num pé só. 

A mãe ralhava com ele: 

− Menino, para quieto! 

E o menino pulava: do chão para o sofá, do sofá para a escada. Era um 

macaquinho sapeca. 

− Sossega o facho, menino! 

O menino se fazia de surdo, e não sossegava. 

Mas macaquinhos também levam tombos, e lá foi ele, do sofá ao chão. 

O menino agora choraminga no colo da mãe, que canta baixinho: 

− Sossega o facho, macaquinho! 

 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 60 segundos. 
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MEDO DO VENTO 
O vento corria de medo da chuva. 
Uma nuvem escura tinha cara de muito malvada. 
O vento teve medo da nuvem escura, achou que era chuva. E correu de 

medo. 
No caminho, o vento assobiava e fazia poeira. 
E as pessoas tinham medo do vento. 
E o vento ventava, com medo da chuva. 
E corria assobiando, num cavalo de poeira. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

ZECA E TOBIAS 
Tobias passou correndo no meio da sala. Entrou no quarto feito um raio. 
O Zeca veio logo atrás, com os bofes para fora. 
− O que houve, menino? – a mãe parou a carreira do menino. 
O Zeca mal falava: 
− O Tobias... Ele passou... Por aqui? 
− Entrou no quarto. Mas o que houve, menino? 
O Zeca, respirando melhor, explicou: 
Soltaram um foguete no campinho, e o Tobias morre de medo. 
Debaixo da cama Tobias latia baixinho, de olhos arregalados. 
 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 60 segundos. 

 

O TRÂNSITO 

O trânsito na minha cidade é muito confuso. 
Os carros dominam o espaço. As motos costuram para todo lado. 
As bicicletas sobram de todos os lados. 
As pessoas correm muito risco de vida. 
É preciso a atenção de todos. Ninguém pode acidentar ninguém. 
Ninguém pode arriscar a vida de ninguém. 
O trânsito exige respeito! 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 41 segundos. 
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ACAMPAMENTO 

Eu vou viajar com o meu pai. 

No próximo feriado nós vamos acampar. Eu não sei como é acampar, eu 

nunca fui. Mas o meu pai falou que é muito legal. E, se ele disse, é porque é. 

Meu pai nunca erra. 

Quer dizer, uma vez ele errou o caminho de casa. Nós tivemos que parar 

e perguntar ao guarda. O guarda falou que meu pai estava completamente 

perdido. 

Minha mãe aproveitou para dizer que ele sempre foi assim. Quase 

brigaram. 

Mas onde eu estava mesmo? Ah! Vou acampar com o meu pai. Isto é, se 

ele encontrar o caminho. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 75 segundos. 

 

 

ANIVERSÁRIO 

 

− Quando eu fizer sete anos 

Eu vou ficar bem grandona? 

Assim, maior que o meu irmão 

Que é maior do que eu? 

 

− Quando eu fizer sete anos 

Eu já vou pra faculdade? 

Já vou ter que trabalhar 

Na escola da minha mãe? 

 

− Quando eu fizer sete anos 

Eu não quero nada disso 

Quero é ganhar de presente 

Um parque de diversões 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 48 segundos. 
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FESTA NO CÉU 

 

Houve uma festa no céu 

Para os animais que voam 

O cururu queria ir 

Mas não sabia voar 

 

Resolveu se esconder 

Na viola do urubu 

Cantou e dançou na festa 

Até a hora de voltar 

 

O urubu desconfiou 

Quando voava pra terra 

Sacudiu sua viola 

E o cururu despencou 

 

Mas deu sorte o cururu 

Pois caiu numa lagoa 

Outra festa lá no céu 

Tão cedo ele não vai 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 51 segundos. 

 

A PIPA 

No alto, ela voava, leve e colorida. 

Aqui embaixo o menino puxava, sacudia a mão. 

O vento brincava, soprava com força. Para lá e para cá. 

E ela brincava com o vento. 

Voava leve, lá no azul. 

O menino puxava e ela balançava. 

Quando o vento soprou mais forte, a linha partiu. 

E ela fugiu rodando, rodando leve no azul. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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SEU FEIJÓ 

Seu Feijó anda muito assustado. É que ele ouviu falar de um tal de 

lobisomem.  

Eu sei que você já sabe que lobisomem não existe!  

Mas o seu Feijó acredita numa história cabeluda que lhe contaram.  

Coisas que se ouviu dizer, nada que ele tenha visto.  

Agora, imagine se ele tivesse visto!  

Isso é que é ser um homem medroso! 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

CONVERSA DE JARDIM 

O beija-flor estava preocupado com a flor, que torcia a cara toda vez que 

ele passava.   

Incomodado, resolveu perguntar aos bichinhos do jardim o que estava 

acontecendo com sua amada florzinha. Ninguém falou nada. 

Resolveu, então, perguntar ao jardineiro: 

— Seu jardineiro, o que houve com minha flor?  

— Você não entendeu? A florzinha encontrou outro amor.   

Muito triste, o beija-flor partiu. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

A FLOR DO SORRISO 
Dudu via sempre a velhinha na calçada de casa. 

Todos os dias, ela ficava lá, sentada, com jeito de tristeza. 

Um dia, Dudu pegou uma rosa no jardim da tia.  

Trouxe a rosa mais bonita que encontrou e entregou para a velhinha: 

— Esta é para a senhora!  

Naquela hora, Dudu colheu outra flor, que se abriu no rosto da velhinha. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
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O REI LEÃO 

Era o mais lindo dia da floresta! 

O sol escolheu nascer mais radiante do que nunca. Tudo estava em festa.   

Tocavam-se trombetas e tambores por todas as regiões que o sol 

alcançava.  

“Mas o que acontece? Por que tanta felicidade?” – perguntava o macaco. 

Todos os animais responderam:  

— A majestade leoa deu à luz o filhote Simba, nosso futuro rei. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

FAMÍLIA FELIZ 

O nome dela é Lilica. Passeando pela praça, ela conheceu o Juca.   

Os dois, quando se viram, se olharam, se cheiraram.  

Lilica e Juca se apaixonaram.         

Seus donos resolveram juntar o casal apaixonado.    

Você imagina o que nasceu dessa união? Nem faz ideia?  

Pois vou contar: nasceram os mais lindos filhotes de cachorrinhos!  

Os mais fofos vira-latas que já existiram! 
   

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 
 

A PASSARINHA 

 Joãozinho entrou em casa correndo e gritando: 

— Mãe, a passarinha foi embora! 

A mãe demorou a entender, pois o menino falava com muita pressa: 

— O ninho caiu, todos os ovinhos quebraram, e a passarinha voou pra 

nunca mais... 

Aos poucos, a mãe entendeu pelo menos uma parte da história. 

Havia um ninho no telhado, que caiu e os ovinhos que estavam dentro, 

quebraram. O passarinho que chocava os ovinhos foi embora. 

— Passarinho, não, mãe! Passarinha! Era a mulher do passarinho. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 60 segundos. 
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JANAÍNA 

Acorda sem acordar. 

Escova os dentes sem escovar. 

Veste a roupa sem vestir. 

Vai para a escola sem ir. 

Faz o dever sem fazer. 

Pula, corre e briga no recreio, fazendo tamanha confusão! 

Quando ouve uma voz bem alta:   

— Janaína, você vai ficar sem a merenda!  

Ela acorda do pesadelo, assustada e assanhada. Levanta e vai escovar os 

dentes. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

 

O GATO 
O gato lá de casa é muito fofo. 

Mas não se iluda com a fofura. 

Ele é fofo de pelugem. 

De comportamento, é um gato ladrão. 

Rouba tudo que der bobeira na cozinha.  

Vira panela, derrama comida, faz grande estrepolia. 

Mamãe colocou o gato para adoção. 

Quem quiser um gato muito fofucho, fale comigo.  

Deixarei o bichinho na sua porta.    
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

A FEIRA 
Eu passeio na feira.  

Sempre vou com minha avó. 

Ela vai fazer as compras da semana. 

Minha avó gosta de frutas e verduras da feira. 

Ela diz que só compra frutas e verduras frescas. 

Dica de avó: a feira é o melhor lugar para comprar alimentos frescos. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 35 segundos. 
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ANA MARIA 
Eu tenho uma nova vizinha.  

Ela mora do lado direito da minha casa. 

Mudou-se há uma semana.  

O nome dela é Ana Maria.  

Seu esposo é o Senhor José. 

Ana Maria adota cachorros de rua.  

A casa deles é uma cachorrada. 

O Senhor José não gosta muito de animais. 

Os dois vivem brigando por causa da cachorrada.   

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 43 segundos. 

 

A AGENDA NOVA 

Eu ganhei uma agenda. 

Estou anotando tudo nela. Já anotei o que fiz. Anotei o que vou fazer. 

Eu marco “x” na tarefa realizada. 

Estou curtindo muito esse lance de agenda. 

Ai, meu Deus, esqueci... 

Esqueci de fazer a tarefa mais importante. 

Mais importante para minha mãe. 

Ela chegou e vem já conferir a minha agenda. 

Ela vai ver... Estou frito! 

Não escovei os dentes hoje. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 50 segundos. 
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BOLA NA MÃO 
Carlota não quer ser bailarina. 

O desejo de Carlota é não fazer balé. 

O sonho de Carlota é jogar Handebol. 

O Handebol é parecido com o futebol.  

A maior diferença é que se joga com as mãos.  

Carlota quer ser a campeã das quadras. 

Ela foge da aula e vai para a quadra. 

Carlota acha o balé encantador. 

Mas ela quer jogar Handebol.  

A menina é ligeira e muito boa de bola na mão. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 56 segundos. 

 

QUE DIA É HOJE? 

Que dia foi ontem? 

Que dia é hoje? 

Que dia será amanhã? 

Alguma vez você já esqueceu o dia da semana? 

Alguma vez você ficou se perguntando: 

— Que dia é hoje?   

Será que é segunda-feira, terça-feira ou quarta-feira? 

Será que já é quinta-feira ou sexta-feira?  

Será sábado ou domingo? 

Meu amigo, por favor, em que dia eu estou? 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 44 segundos. 
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O PARQUE DE DIVERSAO 
Iluminado. 
Cheio de cores. 
Cheio de crianças. 
Tem muitos brinquedos. 
Muita comida legal. 
Diversão para todos os lados. 
As crianças adoram este lugar. 
Elas entram sorrindo e saem chorando. 
Entram sorrindo de felicidade. 
Saem chorando porque querem ficar brincando para sempre. 
“O parque de diversão é o melhor lugar do mundo!” 
Essa é a opinião de Luís, de seis anos de idade. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 38 segundos. 

 
O PÉ DE CONTOS 

De onde nascem as histórias e os contos?  

Dona Mara é uma linda senhora. 

Ela só conta o que contaram para ela. 

Mas ela não conta como nascem os contos. 

Dona Mara jura que não sabe onde fica o pé de contos. 

Eu tenho uma pulga que coça por resposta. 

Quero descobrir de qual pé de contos nasceram todas as histórias.  
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 45 segundos. 

O BARRACO 
O teto é de lona. As paredes são de tábuas de madeira. O piso é de chão.  

Não tem rede. A cama é um papelão. 

Fui visitar meu amigo Carlito. 

Entendi, ali, o que ele me dizia sempre: 

— Eu não tenho casa. Eu moro no barraco. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 2 erros. No máximo 35 segundos. 
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 
CADERNO 1 

 
ATIVIDADE 1 

TEXTO 1: A CANOA VIROU (MÚSICA) 
PREDIÇÃO 
Distribua para cada criança a ficha com o nome dela. Leve para a sala um barquinho de dobradura. 
Informe que é uma canoa, que ela passará por eles e cada um deverá embarcar a ficha do seu nome 
dentro. 
Antes de embarcar eles deverão falar: 
- Eu sou “JOEL” e minha primeira letra é J. Cada um na sua vez. 
Estimule a turma a repetir os nomes dando ênfase ao som da letra inicial. 
Ex: JJJJJJJJJoel.  
Quando todos estiverem com as fichas embarcadas, informe: 

➢ O nosso texto de hoje é uma música e a palavra canoa faz parte dela.  
➢ Alguém sabe qual é? 

Convide-os a acompanhar atentamente a sua leitura. 
 
LER É LEGAL 
1º: Faça a leitura exemplar do texto, que deverá estar ampliado e afixado na parede da sala. Fique 
atento à pronúncia correta das palavras e o ritmo próprio do gênero música (poesia).  
2º: Questione as crianças sobre as palavras do texto:  

➢ Quais palavras têm 05 letras? Registre e valide. 
➢ Quantas letras há na palavra REMAR?  
➢ Qual a primeira letra da palavra REMAR? E a última?  
➢ Que palavra está escondida em REMAR?  

3º: Realize a segunda leitura exemplar através da técnica ANTIFÔNICA em parceria com toda a turma. 
Essa técnica consiste em ler o texto indicando com o dedo ou com um objeto cada oração do texto, e as 
crianças repetem a sua leitura imitando o ritmo e a entonação. 
4º: Proponha uma leitura coletiva imitando o modelo de leitura que você fez. De acordo com o nível da 
turma, proponha leitura de palavras, frases e até letras. 
Finalize chamando a leitura individual das crianças que você escolheu para serem avaliadas no dia. 
Dê o retorno (feedback) sobre a forma que leram e solicite que releiam observando as dicas dadas 
durante a intervenções. Essa leitura pode ser de palavras, frases e até letras. 
  
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Inicie conversando com o grupo sobre a estrutura do texto: título, autor, estrofes, versos, rimas. 

➢ Qual é o título do texto? Quantas palavras formam o título?  
➢ O texto de hoje não tem um autor específico, é de domínio público. O que é um texto de domínio 

público? (Domínio Público, neste caso, significa dizer que vai passando de geração em geração 
através da oralidade e, inclusive, pode ser alterado de acordo com a região.).  

➢ Além do título, o que mais o texto tem? Quantos versos? Quantas estrofes? Em cada estrofe tem 
quantos versos?  

➢ O texto A CANOA VIROU serve: 

• Pra contar uma história? Para ensinar a fazer um alimento? Para divertir? 
➢ O texto que lemos pode ser apenas lido? Ele também pode ser... Ele faz parte do cancioneiro 

infantil. 
➢ O texto cita um meio de transporte aquático. Que transporte é esse? 
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AB CONHECER  
Desafie as crianças a perceberem as palavras que iniciam com os sons que você ressaltar: 

➢ Que palavras do texto começam pelo som /P/?  Qual delas é nome de pessoa?  
➢ Que palavras do texto começam pelo som /M/?  Qual delas é nome de pessoa? 
➢ Vamos brincar de RIMAR?!  

Pinte no texto ampliado todas as rimas que aparecem nele.  
Continue escolhendo palavras do texto e faça uma corrente de rimas: 
Ex: REMAR – sambar, cantar, limpar, amar, brigar, tomar, virar. 
      PEIXINHO – baixinho, cantinho, bolinho, cedinho, netinho, bichinho, novinho.  
Em seguida, desenvolvam as questões do bloco trazendo todas as dúvidas para resolver coletivamente, 
valorizando e estimulando a participação de todos. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Releia o texto ampliado com as crianças. Retome algumas vezes para decodificar com eles as palavras 
que apresentam maior desafio. 
Em seguida, afixe no quadro, de forma desordenada, tarjetas com os versos do texto. 
Desafie o grupo as ordená-los. 
ATENÇÃO: Mesmo numa turma com dificuldades de leitura, essa atividade deve ser feita até o final, 
pois as crianças se apoiarão na leitura do professor. 
Desenvolvam a questão do bloco. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Desafie as crianças a conversarem sobre o que sabem sobre POESIA e MÚSICA.  
Relembre que o texto de hoje é uma poesia que pode ser lida e/ou cantada. Continue, dizendo que a 
música é uma poesia. Também tem as mesmas características que são... título/versos/estrofes e ainda 
tem REFRÃO, isto é, a parte da música que se repete. 
Que tal fazer uma lista das músicas que as crianças gostam de cantar? 
Aproveite para ressaltar que parte é o refrão.  
 

ATIVIDADE 2 
TEXTO 1: TANTOS NOMES (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Faça um círculo com as crianças à sua volta e espalhe nele várias fichas com nomes de pessoas. 
Nas fichas devem ter nomes das crianças da sala e nomes de crianças que aparecem no texto, como: 
RICARDO, EDUARDO, LEONARDO, ISABEL, DANIEL, GABRIEL, ISABELA, GABRIELA, DANIELA, JÚLIA, ANA, 
JULIANA, CAMILA, CAROLINA, PEDRO E RITA. 
Desafie as crianças a descobrirem os próprios nomes e/ou os nomes dos colegas.  
Logo depois, pergunte: 

➢ Quais desses nomes vão aparecer no nosso texto de hoje que se chama TANTOS NOMES? 
Aguarde a participação das crianças e vá dando dicas como: 

➢ Começa com a letra R, termina com a letra O. Rima com LEOPARDO. 
➢ Começa com C, termina com A e rima com fila? CAMILA. 
➢ Começa com J, termina com A e tem 4 sílabas? JULIANA. 

Após trabalhar bastantes nomes, leia o texto combinando que irão validar em seguida. 
 
LER É LEGAL 
1º: Leia o texto ampliado de maneira exemplar. 
2º: Valide as ideias das crianças durante a predição.  
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3º: Realize uma segunda leitura, garantindo que qualquer dúvida deixada pela leitura anterior seja 
superada.  
4º: Desafie o grupo a fazer a leitura antifônica de revezamento que se dará da seguinte forma: o 
professor lê um verso e um grupo repete o verso lido; o professor lê o verso seguinte e é o outro grupo 
que repete o que o professor leu, e assim, sucessivamente. 
Finalize com uma leitura coletiva feita com base no modelo de leitura que ouviram de você.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Inicie uma conversa propondo que o grupo observe o texto pra responder: 

➢ Qual é o título do texto? (TANTOS NOMES.) 
➢ Qual é o gênero? (POESIA.)  
➢ Quem escreveu o texto? (Isabel Guerra e Ivonildes Milan.) 
➢ Como o texto se apresenta? (Em versos.) Quantos versos têm? (12.)  
➢ Que palavra inicia o primeiro verso? (São.)  
➢ Que palavra finaliza o último verso? (Emoções.)  
➢ Para que serve a poesia que lemos? (Para divertir/emocionar.) É importante deixar claro que 

existem várias formas de emoção.  
➢ Que palavra do texto significa TURMA? (Classe.) 
➢ O texto diz que todas as crianças têm um desejo no coração. Que desejo é esse? (Descobrir a 

leitura e a escrita e viajar num mundo de emoções.) 
➢ Como se pode fazer essa viagem citada no texto? (Lendo.)   

Desenvolvam as questões do bloco. Acompanhe o desenvolvimento circulando entre as carteiras e 
garantindo o entendimento das crianças, assim como garantindo a participação de todos. 
 

AB CONHECER  
Apresente o alfabeto e leia-o com a turma. Aproveite para estimular a participação das crianças, 
principalmente as que apresentam maiores dificuldades.  
Prossiga orientando as crianças a lerem o texto.  
Informe que vocês vão brincar de DETETIVE. Você vai dar pistas e eles vão procurar no texto as palavras 
com as características dadas por você. 
Ex: Circulem no texto 
      - a palavra que começa com a primeira letra da palavra ESCOLA. 
      - a palavra que começa com a primeira letra da palavra DESEJO. 
      - apenas os nomes de meninas. 
      - os nomes que rimam com RICARDO. 
      - os nomes que rimam com DANIEL. 
Desenvolvam as questões do bloco e acompanhe as crianças com maiores dificuldades.  
 

PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Convide as crianças a colocarem a quantidade de letras do nome na ficha de apoio. (Ficha com o nome 
das crianças, usada diariamente para reprodução e/ou consulta.).  
Em seguida, oriente-os a escreverem as letras dos seus nomes, uma em cada quadradinho. Chame o 
bingo e a criança que marcar todas as letras do nome que forem chamadas será a vencedora. 
Com a ajuda da turma, escreva no quadro o nome do vencedor para que todos copiem. Explore as 
letras e sons do nome do campeão. 
Acompanhe de perto as crianças, sobretudo, as que apresentam maiores dificuldades. 
 

TEXTO 2 (CAMPANHA)  
Leiam juntos a campanha e converse: 

➢ O texto de hoje é uma... Campanha. 
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➢ O que o texto quer que os leitores compreendam com essa campanha? (Que é importante 
frequentar a escola diariamente.) 

➢ Onde será que esse texto pode ser encontrado? (Em escolas, universidades e instituições 
voltadas para a educação.) 

➢ O que significa a expressão “FAZ FALTA”? (Significa que quando a criança falta, sua ausência é 
sentida e ela perde informações importantes.)  

Desenvolvam as questões do bloco. Professor estimule a leitura e compreensão dos enunciados pelo 
grupo e acompanhe as crianças garantindo que respondam com compreensão.   
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse: 

➢ Quais foram os dois textos de hoje? (Poesia e campanha.) 
➢ Qual deles tem versos, estrofes e rimas? (A poesia.)  
➢ Qual é a função de uma campanha? (Levar o leitor a mudar de comportamento.)  
➢ Qual dos textos é destinado ao público de pais e alunos? (A campanha.) 
➢ O que é comum aos dois textos? (Os dois falam sobre o ambiente escolar.) 
➢ As letras usadas nos dois textos se apresentam da mesma forma? (Não.)  
➢ Como são as letras da campanha? (São maiores e destacadas por cores fortes.) 
➢ Para quê? (Para provocar o interesse do leitor, atraí-lo.)   

 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história:  

➢ Hoje teremos adivinhas para ler e descobrir! 
Distribua para os grupos um envelope com letras do alfabeto. As vogais devem ser repetidas 3 ou 4 
vezes. 
Combine que você vai ler a adivinha e eles, em grupos, deverão montar a palavra que responde a 
adivinha. 
NÃO PODE FALAR A RESPOSTA. ELES FORMAM A PALAVRA E VOCÊ VALIDA.  

➢ Vamos começar a brincadeira? 
 
b) Leia o texto:  

ADIVINHAS ANIMAL 
ACORDO SEMPRE PRIMEIRO, 
SOU CHEFE DO GALINHEIRO. 
NINGUÉM DORME 
QUANDO EU FALO 
TENHO CRISTA... 
SOU O ... 
 

GOSTO DE QUEIJO E PETISCOS, 
MEU INIMIGO É O GATO, 
ANDO SEMPRE EM CORRERIAS, 
MEUS MENINOS, SOU O ... 

 
POR BANANAS SOU UM LOUCO, 
SÓ GOSTO DE MACACADAS. 
DIGAM TODOS, NÃO SE ENGANEM! 
SOU UM ...MAIS NADA! 
 

ANDO SEMPRE MOLADINHO. 
FORA DA ÁGUA NINGUÉM ME DEIXE. 
FAÇO BOLHAS AO RESPIRAR, 
MENINOS EU SOU O ... 

 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/19965859/Adivinhas-de-Animais>. Acesso em: 12.jan.2019 
 

c) Conversando depois da história: 
➢ De qual das adivinhas você mais gostou? Por quê? 
➢ Quem sabe uma adivinha cuja resposta é o nome de outro animal? 
➢ Que palavras rimam com GALO, GATO, MACACO, PEIXE? 
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d) Arte que veio da história 
Forme 04 grupos. - Cada grupo irá pensar numa adivinha para desafiar os colegas. A resposta tem que 
ser um nome de animal. 
VARIAÇÃO 1:  

1) Reproduzir a obra de Romero Brito. 
2) Brincar de Roda com a Cantiga SE EU FOSSE UM PEIXINHO... 

VARIAÇÃO 2: 
Cada grupo deverá escrever frases usando os nomes dos animais da adivinha. 
Para cada animal uma frase. 
 
 

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/539657967825831132/?lp=true>. Acesso em: 11.dez.2019. 

 
ATIVIDADE 3 

TEXTO 1: DONA ARANHA (MÚSICA) 
PREDIÇÃO 
Prepare as crianças para o texto do dia. Se você conseguir, leve o áudio para a sala, apenas com a 
melodia. Desafie o grupo a descobrir o título da música. 
Quando conseguirem, conte com eles para escrever no quadro o título proposto. Vá perguntando: 

➢ Qual é a primeira letra da palavra DONA?  E a segunda? E a próxima? ... Reforce bem o som de 
cada letra. Faça o mesmo com a palavra ARANHA. 

Leia o título algumas vezes.  
➢ Vamos conferir? 

 

LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto. Não se esqueça de combinar com o grupo que eles precisam 
acompanhar silenciosamente a sua leitura. É importante que você esclareça os procedimentos para a 
leitura silenciosa. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ O que vocês acharam da leitura? Como eu li? Alguma coisa na minha leitura lhes chamou 
atenção? 

Aproveite para dar dicas sobre como ler bem um texto poético. 
➢ O texto de hoje é uma música. Que características tem uma música? 

Reforce o conceito de música e as características desse gênero. 
➢ Vou escrever no quadro algumas palavras do texto e vocês vão pesquisar e circular, combinado? 

Escreva palavras do texto na estrutura canônica (consoante-vogal), pois a leitura delas é mais fácil neste 
momento inicial.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. Em seguida, organize com os alunos, a técnica da leitura coletiva. Logo depois, leia algumas 
palavras do texto e proponha que as crianças marquem as palavras lidas por você. Desafie-os a lerem 
individualmente as palavras marcadas. Observe a estrutura canônica das palavras.  
4°: Ao final, desafie algumas crianças da turma a fazer uma leitura individual imitando a sua. Faça as 
intervenções necessárias para ajudar as crianças que não se sentirem seguras para ler diante dos 
colegas. Para cada caso, proponha a leitura adequada ao nível de leitura da criança.  
 

CONVERSANDO COM O TEXTO: 
Conte com as crianças e escreva a quantidade de versos do texto lido. Proponha que o grupo circule o 
título e, em seguida, explore com as crianças as características e a intenção comunicativa do texto. 
Desafie o grupo: 

➢ Quantos versos tem o texto? Quem é o autor?  
 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1  ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS – 2º ANO 
 

7                        Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

➢ Onde encontramos esse tipo de texto?  
➢ Que inseto aparece no texto? 
➢ O que aconteceu com a ARANHA? (Subiu pela parede e foi derrubada pela força da água da 

chuva.) 
➢ Que características da aranha são citadas no texto? (Teimosa, desobediente e insatisfação.)    
➢ Como o texto se apresenta? Tem rimas? Parágrafos? Tem estrofes? Tem diálogo/conversa? Tem 

versos? 
➢ Que palavra do texto significa alegre, realizado, que conseguiu o que queria? 
➢ Que palavra do texto significa elevou-se? 

Aguarde a participação das crianças e faça as intervenções necessárias, chamando atenção para a 
palavra desobediente, relacionando-a ao texto. 
Desenvolvam as questões do bloco lendo e compreendendo cada enunciado coletivamente. 
Professor, passeie entre as carteiras garantindo a participação e bom desempenho de todos, 
principalmente, dos que têm maior dificuldades.  
 
AB CONHECER 
Desafie o grupo a descobrir pelo som as letras que formam as palavras que você ditar: 

➢ Quem sabe dizer que palavra é esta: /A/, /R/, /A/, /NH/, /A/?  
➢ Quantas letras tem a palavra ARANHA?  Que outras palavras começam com A de ARANHA? 
➢ Quantas letras tem em PAREDE? Que palavras começam com P de PAREDE?  
➢ Quantas letras tem em SOL?  

Caso as crianças não descubram, liste as palavras ditadas e leia com elas. Estimule a leitura individual 
das palavras que você listar no quadro, ressaltando bem os sons que formam cada uma.  
Desenvolvam as questões do bloco, lendo os enunciados e solicitando das crianças que expressem o 
entendimento do que fazer em cada questão. Valorize os acertos e as iniciativas. Estabeleça vínculos 
para que o grupo se sinta seguro e apoie uns aos outros.  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Escreva no quadro as palavras ABELHA e ARARA.  
Leiam juntos e desafie as crianças a formarem frases com as palavras obedecendo aos critérios: 
- Onde a primeira palavra seja ARARA e a última ABELHA. 
- Frase com três palavras e a segunda palavra é ARARA. 
- Frase com quatro palavras e a última tem que ser ABELHA. 
Logo depois, escreva no quadro a seguinte frase: 
O VESTIDO DE JOANA É ESTAMPADO COM ABELHAS E ARARAS. 
Leia com as crianças e pergunte: 

➢ Quantas palavras há em cada frase? 
➢ Qual das palavras é um nome de pessoa? 
➢ Qual é a maior palavra da frase?  

Desenvolvam a questão do bloco.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse com o grupo e comparem a MÚSICA com o gênero CAMPANHA, que estudamos 
recentemente. Elenquem as características e a função social de cada um. 
Deixe um cartaz com as características desses textos afixado na sala e use como referência sempre que 
trabalhar com estes gêneros.  
Que tal propor a produção de um CARTAZ com a campanha de todos na escola ouvirem boa música?  
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ATIVIDADE 4 
TEXTO 1: NATUREZA DISTRAÍDA (MÚSICA) 
PREDIÇÃO 
Escreva o alfabeto no quadro.  
Informe às crianças que você irá circular algumas letras que formam o título do texto. 
Quando as crianças descobrirem o título, converse: 

➢ O texto de hoje é uma música.  
➢ Uma música é uma poesia que pode ser... (cantada.) 
➢ Como uma música se apresenta? (Com título, versos, estrofes, refrão.) 
➢ Vamos ouvir o texto de hoje para validar as nossas ideias? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto. Mantenha a atenção na pronúncia das palavras e na entonação 
exigida pelo texto poético (música), pois você é referência de leitor. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, quem acertou a predição? 
➢ Que características tem a música Natureza distraída? Proponha que as crianças citem as 

características do texto.  
Releia-o com o grupo e estimule-os a lerem sozinhos, pelo menos algumas palavras. A cada estrofe lida, 
pergunte se há alguma palavra que eles acharam difícil de ler. Caso haja, registre-as no quadro e leia 
com eles para anular as dificuldades.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Organize a leitura de revezamento do texto com os alunos. O professor lê uma palavra e aponta um 
aluno para ler a palavra seguinte, vizinha da última palavra lida. O aluno que fez a leitura indica outro 
aluno para escolher e ler outra palavra. Repete-se o procedimento até que se leia o máximo de palavras 
do texto, inclusive, as destacadas como difíceis. Valorize os avanços e a participação do grupo e não 
deixe de finalizar com uma leitura coletiva.  
Você pode ainda levar o áudio para a sala e finalizar cantando com as crianças. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 
Organize uma roda de conversa sobre o texto, fazendo oralmente a pergunta da primeira questão do 
bloco: 

➢ O assunto do texto é... (Converse com o grupo sobre o conteúdo das estrofes para que 
percebam que o texto fala de seres vivos.)  

Releiam o texto. Em seguida, desenvolvam as demais questões do bloco. Continue conversando sobre o 
que diz o texto, garantindo que o grupo compreendeu. Valide as questões desenvolvidas, garantindo ao 
grupo de crianças a oportunidade de fazer as alterações necessárias.  
Em seguida, desafie-os a falarem algumas das informações dadas no texto, sem consultá-lo.  
Ex: Que palavra do texto significa FETO/INÍCIO/COMEÇO? (Embrião.)  
Valide as informações citadas pelas crianças e se precisar, retorne ao texto e/ou pesquise no dicionário.  
 
AB CONHECER 
Escreva o título do texto no quadro e desafie o grupo a ler rapidamente e responder: 

➢ Quantas palavras formam o título do texto?  
➢ Em que palavra do título aparece a letra E?  
➢ Que outras palavras do texto começam com E? Liste-as. (Elas e embrião.)  
➢ Quantas sílabas tem a última palavra que forma o título do texto?  
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Faça o estudo da palavra: Escreva a palavra ELA no quadro. 
Convide uma criança para separar as sílabas. 
Em seguida, desafie o grupo a listar palavras começadas com  
E – EMA/ ESCOLA/ESPADA/EVA/ELA 
LA – LAMA / LAGARTIXA/ LATIDO/ LÁ. 
Desafie as crianças a criarem frases com algumas das palavras listadas. 
Oriente-os a desenvolverem, em duplas, as questões do bloco. Solicite que identifiquem as figuras e 
escrevam os seus nomes. Não deixe de acompanhá-los para garantir a participação e aprendizagem de 
todos.   
Valorize a participação dos alunos e passe entre as carteiras para garantir acompanhamento aos que 
têm maiores dificuldades. Façam ao final, a correção das questões possibilitando as crianças fazerem as 
alterações necessárias. 
 
TEXTO 2: O QUE É, O QUE É? (ADIVINHA) 

➢ Agora vamos ler e nos divertir?  
➢ Por que uma adivinha diverte o leitor? 

Faça uma lista de adivinhas e deixe que as crianças se divirtam um pouco. 
Em seguida, leia a adivinha e forme duplas para que as crianças desenvolvam as questões do bloco. 
Conversem: 

➢ O gelo é ser vivo?  
➢ Na adivinha entende-se que o gelo morrerá.  O que significa esse “morrer” nesta situação? 

Derreter, desfazer-se, descongelar.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ O que os dois textos têm de semelhança? (Falam de nascimento, crescimento, 
desenvolvimento...)   

➢ O que os diferencia um do outro é o... (gênero, a estrutura, o tamanho.)  
➢ Que palavras podem substituir a palavra MORREREI no texto 2? (Derreterei/descongelarei).   

 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Professor, leve para a sala uma imagem bem 
interessante. 
Ex:  
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/blogs/estante-de-letrinhas/wp-
content/uploads/sites/106/2012/12/meugatomaistontodomundo.jpg>. Acesso em: 12.jan.2019 

 

Explore a imagem com perguntas que levem o grupo a pensar sobre ela. 
Informe que a imagem ilustra um livro do escritor e ilustrador francês Gilles Bachelet, autor de Meu 
Gato Mais Tonto do Mundo, da Editora Estação Liberdade. 
Pergunte: 

➢ Observando a imagem, o que vocês veem? 
➢ De acordo com a imagem, o elefante representa um animal de... (estimação.) 
➢ É possível criar um elefante como se cria um gato? Por quê? 
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Afixe no quadro uma folha de papel madeira e convide as crianças a produzirem um texto coletivo do 
qual você professor, será o escriba. 

➢ Que texto podemos escrever?  Uma quadrinha (poesia)? Uma narrativa? 
➢ Como o nosso texto pode se chamar? Qual é o título? 
➢ Que nome podemos dar ao elefante? Ele tem um dono? Onde ele mora? O que ele mais gosta de 

fazer?  
➢ Por que ele está dormindo no sofá? O que o deixou tão cansado? Será que ele está sonhando? 
➢ Como essa história termina? 

Durante a produção do texto faça as intervenções necessárias.  
Finalize lendo o texto completo e validando as ideias com o grupo.  
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história:  

➢ O título do texto de hoje é Casinhas de bichos.  Que animais serão citados no texto? 
➢ Vamos ler para validar as ideias das crianças?   

 
b) Leia o texto:                             

CASINHAS DE BICHOS 
Hardy Guedes Alcoforado Filho 

Vejam só como os bichos 
vão ensinando a gente. 
Pra ter casa bonita, 
basta que se invente! 
 
Cada um dá um jeitinho 
De ter sua morada. 
Cada um tem uma ideia 
Mais ou menos bolada. 
 
Repare só como faz 
O esperto passarinho 
Que cata palha por palha 
Para fazer o seu ninho. 
 
A aranha não se acanha. 
Com seu novelo de linha, 
Trança onde quer sua teia, 
Escolhe quem quer por vizinha. 
 
O castor é engenheiro 
Faz barragem, faz represa. 
Sua casa tem piscina 
Não é mesmo uma beleza? 
Casa é também proteção. 
O tatu, que não é boboca, 
Se vê inimigo por perto, 
Já vai correndo pra toca. 
 
Pra fazer a sua casa, 

A formiga cava fundo. 
Faz túnel pra todo lado, 
Pra que more todo mundo. 
 
A casa do marimbondo 
Fica no alto, pendurada. 
Se alguém chegar bem perto, 
Cuidado, lá vem ferroada! 
 
O macaco, malandrinho, 
Não quer saber de trabalho. 
Escolhe uma boa árvore 
E logo se ajeita num galho. 
 
O grilo mora na folha 
E eu penso cá comigo: 
Deve ser o único bicho 
Que come o próprio abrigo. 
Levando massa no bico, 
Trabalhando o dia inteiro, 
João-de-barro faz casa 
Como se fosse pedreiro. 
 
O sapo cava um buraco 
E uma cantoria entoa: 
Vai chamando a namorada 
Pra namorar na sua lagoa! 
 
E até debaixo d’água, 
Morar bem é um desejo: 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1  ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS – 2º ANO 
 

11                        Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

O peixe disputa a toca 
Com o polvo e o caranguejo. 
 
O caracol teve sorte 
Não gastou tempo e dinheiro. 
Nasceu com a casa nas costas 
E mora no mundo inteiro. 
 
Há casas de todos os tipos 

Há casas de todo jeito. 
Pra quem tem o seu cantinho 
Não há lugar mais perfeito. 
 
Mas a casa da abelha 
Ninguém consegue igualar. 
Com tanto mel e doçura, 
É um lar, doce lar! 

Hardy Guedes Alcoforado Filho. Casinhas de bichos. São Paulo: Scipione, 2010. 

 
c) Conversando depois da história: 

➢ E então, acertaram os nomes dos animais que fazem parte do texto?  
➢ Qual das casas de bichinhos vocês acharam mais interessantes? 

 
d) Arte que veio da história: 
A partir das impressões digitais das crianças, desenhem alguns dos animais que aparecem na poesia. 
 
  
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2013/08/desenhando-com-o-carimbo-dos-dedos.html>. 
Acesso em: 11.dez.2019. 

 
ATIVIDADE 5 

TEXTO: IOIÔ DE JORNAL (INSTRUCIONAL) 
PREDIÇÃO: 

➢ O texto de hoje ensina a fazer um brinquedo.  
➢ Alguém conhece um texto assim? Registre as sugestões das crianças.  
➢ Que brinquedo será ensinado pelo texto? Registre as ideias das crianças e dê pistas: 
➢ O nome do brinquedo rima maiô... Alguém sabe? 
➢ Para fazer o brinquedo é preciso um cordão... 
➢ É um brinquedo antigo. Já foi até tema de música.  
➢ A primeira letra do nome do brinquedo é i.  Quem arrisca dizer qual é?  

Convide-os a ouvirem o texto para validar. 
 
LER É LEGAL 
1º: Realize a leitura modelo do texto. Mantenha-se atenta à pronúncia das palavras e combine com o 
grupo que, enquanto você estiver lendo, eles deverão acompanhar observando, atentamente, o ritmo e 
a entonação colocada por você na leitura. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, acertaram o nome do brinquedo? 
➢ Em quantas etapas/partes o texto está dividido? 
➢ Quantas instruções tem o texto? 
➢ Onde esse texto foi publicado? Qual é a fonte? 
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3º: Pergunte às crianças se acharam alguma palavra desconhecida ou difícil de ser lida. Liste no quadro 
as palavras mais complexas e leia-as uma por uma, tirando qualquer dúvida de pronúncia e/ou de 
decodificação. Logo depois, faça uma segunda leitura modelo do texto, para esclarecer qualquer dúvida 
que possa ter ficado na leitura anterior. 
4º: Divida a turma em dois grupos e proponha que cada grupo leia uma etapa/parte do texto, isto é, o 
grupo 1 lê o título e os materiais e o grupo 2 lê os procedimentos.  Cada grupo irá treinar bem e você 
fará o acompanhamento ajudando-os a avançar na leitura. Quando você sinalizar, cada grupo fará a 
leitura tentando acertar em tudo, imitando a sua leitura modelo. Para cada apresentação, faça as suas 
considerações, intervenções e principalmente, elogie, valorize o empenho e evolução da turma.  
Finalize com a leitura coletiva e, mais uma vez, parabenize o empenho de todos em participar. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Converse com as crianças desafiando-as a encontrarem no texto e circular: 
a) O título e a fonte. 
b) A primeira palavra da última instrução. 
c) O nome do brinquedo a ser produzido. 
d) As primeiras palavras do 1° e do 3º passos. 
e) Por que é importante a AJUDA DE UM ADULTO? 
Agora, pergunte e solicite que respondam colorindo no texto as palavras que significam: 
 

                          - DIVERSAS, MUITAS.                                 - AUXÍLIO, ACOMPANHAMENTO.  
 
AB CONHECER  
Comece uma CORRENTE DE PALAVRAS com I. Você diz uma palavra começada pela letra I e as crianças, 
uma por uma, deverão pensar e dizer uma palavra com I. Se repetir uma palavra, quebra a corrente.  
Reforce o som do I nas palavras. 
Ao final, combine com as crianças que vocês desenvolverão todas as questões desse bloco 
coletivamente. 
Aproveite para chamar algumas crianças para responder as questões, assim, você acompanha de perto 
o que elas estão sabendo.  
Desenvolvam as questões do bloco coletivamente, mas circule entre as crianças para garantir a 
participação efetiva de todos.  
  
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Apresente no quadro a frase da questão do bloco sem o espaçamento. Exatamente como está no 
caderno de atividades.  
Desafie:  

➢ Alguém sabe o que está escrito no quadro? 
➢ Vocês encontram aqui a palavra IOIÔ? 
➢ O que está faltando para conseguirmos ler com maior facilidade todas as palavras?  
➢ Vamos separá-las? Qual é a primeira palavra? E a segunda?  

 

Faça isso com todas as palavras da frase. Ao final, leia e releia a frase com a turma toda. 
Realizem a leitura do enunciado e desenvolvam a questão do bloco.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
O texto que lemos ontem foi... (OS ELEFANTES / Informativo.) 

➢ E hoje, que texto lemos? (IOIÔ DE JORNAL / Instrucional.) 
➢ Eles têm semelhanças? Quais? 
➢ E diferenças? Quais?  
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➢ Só tem texto instrucional para ensinar a fazer brinquedos? (Não.) 
➢ Que outras coisas podemos fazer orientados por um texto instrucional? Alimentos, maquiagem, 

artesanato... 
Conversem sobre os gêneros, características e funções de cada um dos textos.  
 

ATIVIDADE 6 
TEXTO: O OUTRO LADO DO LADO (POESIA) 
PREDIÇÃO: 

➢ O texto de hoje fala dos lados das coisas.  
➢ O que será que ele vai dizer? 
➢ O que é um lado? 
➢ O texto fala dos lados da moeda, do ovo, da cobra e da corda. Quantos lados o ovo tem? E a 

moeda? E a cobra? E a corda?  
Vamos ouvir o texto e conferir?! 
 
LER É LEGAL 
1º: Faça a leitura modelo do texto que deverá estar ampliado.   
2º: Em seguida, converse com o grupo. 

➢ Então, acertaram o lado das coisas?   
➢ E o texto, como foi lido? Vocês entenderam bem? O que é necessário para que alguém 

compreenda um texto lido? O que vocês acharam fundamental para compreender o texto?  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. Proponha que os alunos acompanhem a sua leitura com atenção e desafie: Quem consegue 
imitar a minha leitura? 
4º: Organize, com os alunos, a leitura antifônica, aquela que o professor lê indicando o que está lendo e 
as crianças repetem direitinho a leitura do professor. Finalizem com uma leitura cumulativa por 
pequenos grupos (o 1° grupo lê a 1ª parte do texto até o ponto de exclamação; o 1° e o 2° trios leem 
juntos a 2ª parte do texto até o próximo ponto de exclamação; o 1°, o 2° e o 3° grupos leem juntos a 3ª 
parte do texto até o ponto de exclamação). O último verso do texto deverá ser lido pela turma toda. 
Combine que, além da atenção para não perder a vez, todos devem ler com o mesmo ritmo e 
entonação que você leu. 
 

CONVERSANDO COM O TEXTO 
Converse: 

➢ O texto de hoje é muito interessante. Foi feito para divertir. A diversão traz alegria e alegria é 
uma emoção, um sentimento. Por isso, a poesia emociona.  

➢ Qual o título da poesia? E quem é a autora? Como chamamos as autoras de poesias?   
➢ Ao ler o poema podemos dizer que nele aparecem animais. Quais? 
➢ Porque o Rex é o outro lado da corda? Porque ele é um cão e está amarrado nela.  
➢ Em que parte do texto observamos que há uma risada? No último verso: HÁ, HÁ, HÁ.  

Desenvolvam as questões do bloco, lendo os enunciados e conversando para validar o que deve ser 
feito. O professor deve acompanhar o desempenho da turma, circulando pela sala e estimulando as 
iniciativas autônomas das crianças que apresentam dificuldades.  
  

AB CONHECER  
Pergunte às crianças quem quer ser o escriba voluntário. Dite as palavras óculos, ônibus, olho, cobra, 
osso e ovo. Durante a escrita, faça as intervenções necessárias, em caso de dúvida por parte da criança. 
Logo depois, desafie o grupo a dizer a quantidade de letras e sílabas da palavra trabalhada. Separe as 
sílabas com eles para que observem que em OSSO a separação de um S em cada sílaba e no caso da 
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palavra OLHO, observem que a primeira sílaba tem uma letra e a segunda sílaba tem 3 letras. Questione 
sobre outras palavras com estas mesmas características.  
Aproveite para identificar com o grupo a letra inicial e final de cada palavra. Circulem a sílaba medial 
das palavras com número ímpar de sílabas.  
Em seguida, desenvolvam as questões do bloco. Professora, aproxime-se das crianças com maiores 
dificuldades para ajudá-los nas dificuldades, promovendo, assim, os avanços. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Escreva no quadro e leia, com a turma, as palavras da questão 8. Desafie as crianças a criarem, 
oralmente, frases com cada uma das figuras: 
OVO – ELEFANTE – ARANHA - IOIÔ 
Vá registrando as sugestões. 
Prossiga “melhorando” as frases, estimulando as crianças a fazerem as transformações necessárias. 
Finalize lendo com as crianças as frases produzidas. 
 
TEXTO 2: CAPA DE LIVRO  
Leiam juntos a capa de livro. 
Faça perguntas cujas respostas deverão estar na capa de livro que acabamos de ler. Oriente o grupo a 
circular no texto cada resposta. 
Explore com o grupo a função social da capa de livro. Que informações são dadas na capa de livro que 
lemos?   
Substituam termos para que as crianças tenham compreensão do vocabulário usado no texto.   
Ex: Ilustrações - desenhos. 
      Editora - fabricante do livro. 
      Autora - aquela que escreveu a história, o texto. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Conversem sobre os textos do dia: 
Quais são os gêneros? (Poesia e Capa de livro.) 
Qual deles é divertido? (A poesia.) 
Qual deles tem: Título? Autor? E estrofes? 
O que eles têm em comum? (O título, a autora, a editora, a ilustradora.) 
O que eles têm de diferente? (A estética, a forma de apresentação.) 
Desenvolvam a questão do bloco. 
 

ATIVIDADE 7 
TEXTO: TUCA... (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje fala de sonho.  
➢ Qual será o gênero do texto de hoje? 
➢ No sonho aparece tatu, canguru e urso. O que será que faz o tatu? E o urso? E o canguru? 
➢ No sonho aparece mais um bicho e seu nome começa com a letra U. Que bicho será? 
➢ Será que é uma piada, uma música, um poema?  

Vamos ler o texto e validar! 
 
LER É LEGAL 
1º: Amplie o texto e faça a leitura modelo, observando o ritmo próprio do gênero poesia. Atente para a 
pronúncia das palavras e combine com o grupo que, enquanto você estiver lendo, eles deverão 
acompanhar atentamente, observando o ritmo e a entonação da sua leitura. 
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2º: Em seguida, converse com o grupo: 
➢ E então, o que vocês acertaram sobre o texto? 
➢ Qual é o gênero?    
➢ De acordo com o texto: O que faz o tatu? E o urso? E o canguru? Qual o nome do outro animal 

que aparece no texto?  
➢ O texto de hoje tem dois autores. Quem são?  

3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior.  
4º: Logo depois faça a leitura antifônica. Aquela que você lê indicando cada palavra lida e as crianças 
repetem a sua leitura. Divida a turma em dois grupos e organize, com os alunos, a leitura de 
revezamento do texto. Leitura de revezamento é a que pode ser feita individualmente, em duplas, trios, 
filas ou grupos maiores. Separe as crianças em dois grupos, um lê um verso e o outro lê o verso 
seguinte, alternando.  
Finalize com a leitura coletiva. Faça as intervenções necessárias. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Converse: 

➢ O texto de hoje é uma história contada em forma de poesia.  
➢ Quem é a personagem principal? TUCA. – Quem será TUCA? – Pelo texto podemos confirmar 

isso?   
➢ Qual é o assunto do texto?   
➢ Onde esse texto foi encontrado? 
➢ No sonho de Tuca, quem comia mel? 
➢ Quem entrava no buraco? 
➢ Quem pulava de chapéu? 
➢ Quem voava no céu?  
➢ O Uirapuru é um...  
➢ De acordo com o texto, como foi o sonho de TUCA? 

 
AB CONHECER  
Escreva no quadro as vogais e pergunte: 

➢ Que palavras do texto  
a) terminam com A. 
b) começam com E. 
c) terminam com O. 
d) começam com U. 
e) tem I como a segunda letra. 
Valide cada sugestão das crianças. Leiam reforçando bem o som da letra em destaque.  
Depois de explorar o som e a pronúncia, estimule a turma a desenvolver as questões do bloco. Deixe 
apenas a última questão do bloco para ser desenvolvida coletivamente. Circule pela sala garantindo 
participação e o entendimento das crianças.  
   
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Leiam e desenvolvam as questões 14 e 15 do bloco e desafie as crianças a terminarem primeiro e 
corretamente. Em seguida, valide as respostas dadas e partam para o bingo.  Faça as intervenções 
necessárias e proponha o desenvolvimento das últimas questões do bloco com atenção, relendo as 
palavras de outros blocos que podem ajudar.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
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Divida a sala em dois grupos: Coloque no centro da sala uma garrafa pet. Cada grupo ficará de um lado 
da sala e terá um representante. Você fará as perguntas sobre os gêneros CONTO e POESIA. O 
representante do grupo que pegar a garrafa pet primeiro deverá responder. A cada acerto o grupo 
marca um ponto. 
Perguntas:  

➢ Qual é o gênero de hoje foi escrito para emocionar? 
➢ O texto que conta uma história é o ... 
➢ O que há de comum nos dois textos?  
➢ Toda poesia tem título? E rimas?  

Desenvolvam a questão do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 
A história de hoje foi escrita pela autora Jandira Mansur e fala de uma conversa bem interessante entre 
as palavras.   
Vamos ouvir a história?! 
 
b) Leia o texto: 

A CONVERSA DAS PALAVRAS 
Jandira Mansur 

Um dia as palavras resolveram conversar... 
Fizeram uma grande reunião onde cada palavra foi contar sua significação. 
No começo foi uma confusão! 
Muitas palavras queriam ser as primeiras a falar. 
Eram justamente aquelas mais fáceis de se explicar. 
A palavra bola era uma delas e foi logo dizendo: 
— Às vezes sou grande, às vezes sou pequena. Me chutam com os pés, me jogam com as mãos. 

Sou sempre redonda, sempre sou diversão. 
E aí veio a palavra peixe: 
— Vivo dentro da água e por isso tenho de nadar. Nunca ninguém me ensinou, nunca tive de 

treinar. 
A palavra livro veio logo depois e foi também falando: 
— Conto muitas histórias para quem quiser me ler. Conto histórias que aconteceram e outras 

que podem acontecer. 
— Tem cofres que guardam joias, tem cofres que guardam dinheiro. Eu sou um cofre inventado 

para o pensamento ficar guardado. 
A palavra amizade desse jeito se explicou: 
— Não deixo ninguém ficar sozinho. Esta é a minha função. Sou como o cimento que junta os 

tijolos, sou como a manteiga juntando o pão.  
— Quando me perguntam: “Amizade, você acaba?” Respondo sempre que não, se eu for bem 

cuidada.  
E assim foram vindo as palavras, cada uma delas se apresentando. 
Algumas se atrapalharam um pouco, mas no fim acabaram se explicando. 
Houve também discussões... 
Foi o caso da palavra amanhecer...  
Que queria a todo custo mudar para desanoitecer. 
As palavras terminar e começar não conseguiam se entender... 
Não dava para compreender uma coisa terminando sem explicar o que era uma coisa 

começando. 
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Quando o relógio diz que é meia-noite, é um dia que está terminando ou é outro que está 
começando? 

No fim de muito tempo as duas acabaram concordando: para poderem se explicar tinham que 
acabar se emprestando.  

No fim da reunião sobraram palavras que não tinham se explicado.  
Uma delas era a curiosidade. 
A outra era a saudade. 
Perguntaram para a curiosidade: 
-— Você não vai se apresentar?  
— Não é mais necessário. 
Na pergunta que me fizeram vocês acabaram de me explicar. 
A palavra saudade foi embora deixando vazio o seu lugar.  
Foi o melhor jeito que ela teve de tentar se apresentar. 

 
Jandira Mansur. A conversa das palavras. São Paulo: Ática, 2008. 

c) Conversando sobre o texto:  
Vocês gostaram da história? 
Que palavras aparecem na história para se apresentar? 
Se vocês fossem a bola como vocês se apresentariam? E se fossem um peixe? 
 
d) Arte que veio da história:  
As crianças, em duplas ou trios, receberão uma folha e escolherão uma palavra que irão escrever e 
apresentar. A dica é tentar ser bem criativo.  
Façam uma exposição num lugar bem especial da escola.  
 

ATIVIDADE 8 
TEXTO 1: O DINOSSAURO QUE FAZIA AU-AU (RESUMO DE LIVRO) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje fala sobre um Dinossauro que fazia algo que todo cachorro faz. O que será? 
Estimule o grupo a falar, pois essa é uma forma de despertar a atenção deles para a leitura. 

➢ Vamos ler o texto e validar as ideias? 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto. Leia de forma clara, com ritmo, chamando atenção para a pronúncia 
das palavras e combinando com o grupo que, enquanto você estiver lendo, eles deverão acompanhar 
atentamente, observando o ritmo e entonação colocados por você durante a leitura. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, vocês estavam certos sobre o que o dinossauro fazia? 
➢ Esse texto é um... (Resumo de livro.).   
➢ Que temas principais o livro traz com essa história? Que outras informações o resumo do livro 

traz? 
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Realize com a turma a leitura coletiva do texto. 
Finalize escolhendo palavras, frases ou parágrafos a serem lidos pelas crianças que você indicar. 

 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ Quantos parágrafos tem o texto?  
➢ Qual a palavra que começa o texto? 
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➢ Que palavra do texto pode ser trocada por ENCONTRA?  
➢ Quem é o autor do livro? Qual é o título? 
➢ Qual é a fonte? Onde esse texto pode ser encontrado? 
➢ Que fez os desenhos, as imagens que ilustram o livro? 
➢ De acordo com o texto, como se chama o Dinossauro?  
➢ Quais são o nome e a idade do garoto personagem do texto?  
➢ Para que o resumo do livro é escrito, qual é a sua função? 

Leiam e respondam às questões. Combine com o grupo que eles irão desenvolver a questão, lendo e 
relendo o texto para localizar as respostas. Solicite a leitura dos alunos ou faça a leitura dos enunciados, 
estimulando-os a pensar e expressar o que entenderam do comando. Passe pelas carteiras, apoiando as 
crianças com maiores dificuldades no que for necessário. 
  
AB CONHECER 
Desafie o grupo a listar no quadro as palavras do texto que tem junções de vogais. Diga às crianças que 
agora trabalharão com palavras onde aparece o referido som. Proponha:  

➢ Eu vou marcar um minuto e vocês deverão, em duplas, escrever o maior número de palavras com 
AU. 

Reforce a regra:  
➢ Com a, e, i, o e u. Podemos formar muitas outras palavras. Vamos listá-las? Liste no quadro as 

sugestões que as crianças derem e complemente. 
Valide as listas feitas e prossiga, orientando-os a desenvolver as questões do bloco. Sugira que escutem 
os comandos com atenção e expressem com clareza o que devem fazer nas questões. 

➢ Hoje lemos o resumo de um livro de Pedro Bandeira. Você já leu outro resumo de livro, além 
desse?  

Leve para a sala alguns livros com resumo na contracapa. Apresente para as crianças cada parte do livro 
e ressalte que alguns livros trazem na contracapa o resumo da história e/ou tipo de texto que o leitor 
vai encontrar no livro.  

➢ Que informações aparecem na capa de um livro? 
➢ E na contracapa? 

Conversem manuseando e consultando os livros que você levou para a sala.  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS  
Escreva no quadro a frase da questão do bloco e faça com as crianças a leitura da mesma. Explore 
bastante cada palavra da frase, solicitando que as crianças identifiquem:  
- a primeira palavra, a última, a palavra maior, a menor. 
- as palavras que se escondem dentro das outras. 
- as palavras que têm duas sílabas, três, quatro ou cinco. 
- o número de palavras da frase.  
Em seguida, proponha que leiam e desenvolvam as questões do bloco. A sua participação na leitura dos 
enunciados vai garantir a precisão tão desafiadora nessa fase de decodificação, assim como a 
compreensão que a leitura inicial do grupo pode ainda comprometer. 
Valide e parabenize a participação de todos. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Faça perguntas para o grupo:  

➢ Quais são as semelhanças entre os textos RESUMO DE LIVRO e CAPA E CONTRACAPA? 
➢ Qual texto lemos hoje sobre o DINOSSAURO QUE FAZIA AU-AU? 
➢ Para que serve o resumo de um livro?  (Para despertar o interesse do leitor pela história, pelo 

livro.) 
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➢ O que você aprendeu hoje sobre CAPA e CONTRACAPA?    
Desenvolvam as questões.  
 

ATIVIDADE 9 
TEXTO 1: ABC DO AMOR (MÚSICA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem como título ABC do amor. É uma música. 
➢ Na sua opinião, que palavras o autor escreveu para cada letra do alfabeto? 

Escreva com as crianças pelo menos duas palavras para cada letra do alfabeto e chame atenção do 
grupo para o título, pois assim as palavras terão relação com o tema. 
Convide a turma para ouvir o texto! 
  
LER É LEGAL 
1º: Apresente o texto no Caderno de Atividades e faça a leitura modelo. Mantenha a atenção na 
pronúncia das palavras durante a leitura, pois você é referência de leitor.  
2º: Em seguida, converse com o grupo:  

➢ Vocês conseguiram acertar as palavras?   
➢ Que sentimento a música trouxe para vocês?  

3º: Faça uma segunda leitura modelo da música, para esclarecer qualquer dúvida de decodificação ou 
compreensão que possa ter ficado na leitura anterior. 
4º: Proponha o treino de leitura do texto e acompanhe individualmente as crianças com maiores 
dificuldades. Em seguida, faça uma leitura coletiva, fazendo intervenções que favoreçam o avanço na 
leitura das crianças. Valorize os avanços e a participação do grupo. 
Finalize com a turma cantando a música, acompanhando o áudio. Esse exercício é muito bom para 
desenvolver a velocidade de leitura, pois a música não espera. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Vocês gostaram do texto de hoje?  
➢ Qual é o título? (ABC do amor.)  
➢ Quem escreveu? (Rubinho do Vale.)  
➢ Qual é o gênero do texto lido?  (Música.) Para que serve? (Para emocionar.) 
➢ Como o texto foi organizado? (Em versos.)  Quantos? (22.)  
➢ Qual é o nome do CD onde podemos ouvir essa música? (Ser criança.) 
➢ Circule no texto os versos com as vogais. 
➢ Que letras do alfabeto não aparecem no texto? 

 
AB CONHECER 
Leia o alfabeto com as crianças. Em seguida, chame algumas para que localizem entre as letras do 
alfabeto a inicial dos seus nomes. Indique para esse momento as crianças que apresentam maiores 
dificuldades.   
Forme duplas e desafie-as a responderem, em menor tempo e corretamente, as questões do bloco. 
Enquanto as duplas trabalham, circule entre elas questionando os enunciados e garantindo o bom 
desempenho de cada criança.  
 
TEXTO 2 (ADIVINHA) 
Leia o texto e pergunte: 

➢ Que texto é esse? (Uma adivinha.) 
➢ Como se apresenta o texto? (Com uma pergunta.) 
➢ Quantas palavras compõem a adivinhação? (Nove.) 
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➢ Que sinal de pontuação não pode faltar numa adivinhação? (Uma interrogação.)  
Desenvolva a questão do bloco. 
 

CADA TEXTO DO SEU JEITO 
➢ Vamos conversar sobre os textos de hoje. 
➢ Qual dos textos é uma pergunta? (A adivinha.) 
➢ Qual dos textos tem versos? (A música.) 
➢ Os dois textos têm autor... (Não.) 
➢ Qual dos textos tem autor? (A música.) 
➢ Para que serve uma adivinha? (Para divertir, desafiar.) 
➢ E uma música? (Para emocionar, alegrar.)  

Desenvolvam a questão do bloco. 
 

PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Leve uma imagem para a sala e explore com as crianças. 
Faça perguntas sobre as imagens. As respostas devem ser as frases que vão compor o texto. 
Conte com a participação constante das crianças. O que eles expressarem na oralidade deve ser escrito 
no quadro para que percebam que o que se diz pode ser escrito.  
 

PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ José Paulo Paes escreveu o texto que vamos ouvir. Ele se chama ATÉ.   
➢ O que você espera de um texto com um título assim? 
➢ Vamos ouvir?! 

 

b) Leia a história:  
ATÉ 

José Paulo Paes 

Havia uma moça em Amaralina 
Com um perna grossa e a outra perna fina. 
Até que fez ginástica tão drástica que nossa! 
A grossa ficou fina e a fina ficou grossa. 
 
Um homem lá no bairro de Copacabana 
Só comia fruta de casca dura. 
Nada lhe quebrava 
Os dentes, mas nada.  
Isso até que comeu uma granada. 

 
Havia um lobisomem que estranhava  
Todos gritarem quando ele chegava. 
Até um fedelho lhe dar um conselho: 
“Por que você não se olha num espelho? 
 
 

 
 

 
José Paulo Paes et al. Varal de Poesia. São Paulo: Ática, 2004. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ É uma poesia. Que emoção ela lhe causou? 
➢ Qual dos personagens mais lhe chamou atenção? 

 
d) Arte que veio da história: 
Formem 03 grupos e cada grupo criará um novo personagem e uma nova estrofe. Vamos lá?! 
Convidem pessoas para ouvir a leitura da poesia original e a inspirada a partir da leitura. 
 
 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1  ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS – 2º ANO 
 

21                        Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

ATIVIDADE 10 
TEXTO 1: O SAPO (TRAVA-LÍNGUA) 
PREDIÇÃO 

➢ Hoje vamos ler um texto onde a letra S é repetida muitas vezes.   
➢ Vocês conhecem algum texto onde palavras começadas por uma mesma letra se repetem? 
➢ Como se chama esse gênero? 

Dicas: 
➢ É um texto curto. Tem que ser lido bem rápido.   

Não dê a resposta, deixe-os pensando. Ao final, convide o grupo a ler o texto para validar as respostas. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura exemplar do texto. Valide as respostas dadas pelo grupo na predição.  
2º: Em seguida, converse com o grupo sobre a leitura feita por você.  

➢ O que vocês acharam da minha leitura? Como é que eu leio? Leio rápido, lento ou na velocidade 
certa exigida pelo texto?  

➢ Como esse texto tem que ser lido? 
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior, inclusive na decodificação das palavras maiores e/ou mais complexas. Organize, com os 
alunos, a leitura antifônica do texto.  A frequência dessa leitura é importante, para que as crianças 
adquiram as informações iniciais sobre direção, segmentação etc. 
4º: Em seguida, proponha que as crianças treinem a leitura do texto três ou quatro vezes para garantir 
uma boa apropriação das características e velocidade de leitura imposta pelo gênero.  
Finalize com a leitura coletiva. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ O texto que lemos é um... (trava-língua.) Ele é curto ou longo? Para que serve um trava-língua. 
➢ Que animal aparece no texto? (Um sapo.)  
➢ Quem escreveu esse texto? (É difundido pela oralidade.)  
➢ O que significa “domínio público”?  
➢ Como o referido texto se apresenta? Em versos, parágrafos, tópicos?  
➢ Quantos versos tem o texto? (Quatro.) 
➢ Para que serve um trava-língua? (Para divertir, desafiar.) 

  
AB CONHECER 
Escreva no quadro as palavras da questão 7 do bloco que dão nome às figuras. Leia com as crianças e 
pergunte: 

➢ Quantas letras têm em cada palavra? E quantas sílabas? E qual o som inicial de cada uma?  
Pergunte:  

➢ O que há de comum nos nomes das figuras? (Todas começam com vogais.) 
➢ No texto, que palavras rimam? (Vento/ dentro – saco/papo.) 

Comparem as palavras e, durante a intervenção, esclareça os conceitos de sílaba, som, letra etc. Em 
seguida, convide as crianças a lerem as palavras e descubra com elas o som inicial, medial e final das 
palavras lidas. 
Proponha que as crianças separem as sílabas das palavras, oralmente, usando palmas e/ou 
correspondendo para cada sílaba pronunciada, um dedo. Em seguida, desenvolvam as questões do 
bloco. Circule atentamente pela sala, acompanhando de perto as crianças com maiores dificuldades e 
fazendo as intervenções necessárias. Não deixe de elogiar os avanços, corrigir os erros e estimulá-los. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
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Escreva as palavras da questão e ressalte os sons que as compõem. Após a leitura das palavras, 
estimule o grupo a criar frases com elas. Aproveite bem as sugestões das crianças e faça as 
intervenções necessárias.  Ao final, valorize a participação de todos e desenvolvam a questão do bloco. 
Valorizar a participação das crianças é estimulá-las a fazer sempre melhor.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse: 

➢ Ontem estudamos um texto do gênero MÚSICA. Hoje o texto que lemos é um... (TRAVA-LÍNGUA.) 
➢ Podemos transformar o TRAVA-LÍNGUA numa música?  
➢ Vamos tentar? Cantem o TRAVA-LÍNGUA na melodia do Cravo e a Rosa. 

Pergunte: 
➢ O que acharam? 
➢ Podemos ler a música de ontem na mesma velocidade que lemos o trava-língua?  
➢ Vai enrolar a língua? Não. Pois, o trava-língua foi criado para este fim: desafiar e divertir.  

Observe os textos e proponha que o grupo converse sobre o que aprenderam, dizendo quais são as 
características semelhantes e diferentes. Faça perguntas que permitam às crianças observarem 
semelhanças e diferenças entre os textos e faça com elas, as comparações.  
  

ATIVIDADE 11 
TEXTO 1: A LUZ (INFORMATIVO) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem título um título formado por apenas três letras. Alguém imagina qual será o 
título?  

➢ O título é o nome de algo muito importante para as pessoas e os animais. 
➢ Durante o dia é natural, mas a noite é artificial? (Luz) 
➢ Sobre o que será que o texto vai falar? (Registre as ideias das crianças.) 
➢ Vamos conferir? 

 
LER É LEGAL 
1º: Faça a leitura modelo do texto, combinando com o grupo que eles precisam observar a sua leitura, 
para reproduzi-la quando necessário. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ O que vocês acharam da leitura? Como eu li? 
Aproveite para dar dicas sobre como ler bem: observar as palavras, caprichar na pronúncia, manter a 
entonação, a precisão (leitura correta de todas as palavras).  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Em seguida, organize com os alunos uma leitura por filas. Forme 4 filas, numere os parágrafos e 
cada fila fará a leitura dos seus respectivos parágrafos.  
Ao final, indique alguns alunos para a leitura individual, observando os critérios de precisão e 
entonação.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ O que você adquiriu após a leitura do texto? (Informações.) 

Pergunte: 
➢ Que palavra do texto é o mesmo que  

    - Produzido pelo homem? (Artificial.)   
    - Produzido pela natureza? (Natural.) 
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Circulem no texto: (Caso as crianças sintam dificuldades forme duplas promovendo uma atividade 
colaborativa.) 

➢ Que palavra do texto é o nome do astro que ilumina a Terra?  
➢ Qual é a distância do Sol para a Terra? 
➢ Qual é o gás que as plantas produzem?  
➢ Qual é o gênero do texto que acabamos de ler? (Informativo.) 
➢ Como o texto se apresenta? (Em parágrafos.) 
➢ Quantos? (Quatro.) 
➢ Qual o maior parágrafo? (É o 2º parágrafo.) 
➢ E o menor? (É o 4º parágrafo.)  

Aguarde a participação da turma e chame atenção para as características do gênero.  
➢ Ao final do texto, o que podemos afirmar sobre a LUZ?  

Desenvolvam as questões do bloco. 
 
AB CONHECER  
Combine com as crianças que vocês farão um cordão de rimas.  
Você fala uma palavra terminada em UZ. Por exemplo, LUZ e as crianças deverão falar outra palavra 
terminada em UZ. Cada criança que acertar, vai pegando na mão do amigo até formarmos um grande 
cordão.  
SUGESTÕES: cuscuz/capuz/Jesus/Crateús/avestruz/ 
cruz/induz/conduz/propus/jus/pus/cajus/reduz/menus  

➢ Agora, vamos desmanchar o cordão:  
A professora vai falar uma palavra com L de luz e volta pro seu lugar. As crianças, uma por uma, irão 
falando outra palavra iniciada pelo som /L/ e voltam aos seus lugares até desmanchar todo o cordão de 
rimas feito anteriormente.  
Desenvolvam as questões do bloco. Professor circule entre os alunos e garanta o avanço dos que 
apresentam dificuldades.  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Escreva no quadro as palavras:  
LOJA – LEGUME – LIVRO – LAGARTA 
Circule uma das palavras no quadro, chame uma das crianças e combine que ela lerá a palavra quicando 
a bola para representar cada uma das sílabas.  
Em seguida, leiam juntos e, para cada palavra, faça as seguintes perguntas: 

➢ Quantas letras têm? Quantas sílabas? Qual a letra inicial? E final? Tem sílaba medial? Qual é? 
Em seguida, façam a produção oral de frases utilizando as palavras estudadas. 
Após essa vivência, garantindo o máximo de participação de todos, desenvolvam as questões do bloco. 
 
TEXTO 2: A MENINA E O SOL (CAPA DE LIVRO)  
Apresente o texto 2 no caderno de atividade e leia com as crianças.  
Em seguida, pergunte: 

➢ Que texto é esse? (Uma capa de LIVRO.)  
➢ Para que serve esse texto? (Para nos informar sobre um livro.) 
➢ Que informações ele traz? (Título do livro, autor, editora, ilustrações etc.  
➢ Vocês já leram esse filme? 
➢ Estão com vontade de ler? (A capa do livro além de informar, pode atrair os leitores.)  

Leve para a sala alguns livros para que as crianças conheçam outras capas, deixe que circule entre as 
crianças e pergunte: 

➢ Tem alguma informação na capa que você leu agora e que não tem no texto 2?  
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Desenvolvam as questões do bloco com muita atenção para compreender o que se pede. 
 

CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse:   

➢ Quais textos lemos hoje? (Informativo e Capa de livro.) 
➢ Quais são as características do texto informativo? 
➢ E a capa de livro, que características têm?  
➢ O que os dois textos têm em comum? (São informativos.)  
➢ E de diferente o que têm? (A apresentação, estrutura, as informações...)  

Desenvolvam a questão do bloco. 
 

ATIVIDADE 12 
TEXTO 1: NO MUNDO DA LUA (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje é uma POESIA. Toda poesia tem... (Estrofes e versos, algumas têm rimas.)  
➢ A poesia de hoje fala da lua. O autor compara a lua com uma fruta. Que fruta será? 
➢ Vamos ouvir e validar? 

 
LER É LEGAL! 
1º: Leia a poesia. Leve o texto ampliado e faça a leitura exemplar, ressaltando o ritmo próprio do 
gênero poesia. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ Vocês gostaram do texto?   
➢ O autor comparou a lua a um... (LIMÃO.) 
➢ Quais as características de uma poesia? Liste-as. 
➢ Esse texto tem autor? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. Em seguida, escreva no quadro as palavras com estrutura mais complexa e leia com as 
crianças.  
4º: Organize, com os alunos, a brincadeira de Detetive: você lê o texto, omitindo algumas palavras, e as 
crianças deverão circular as palavras que você não ler. Indique algumas crianças para lerem o texto 
completo imitando a sua leitura exemplar. Finalize com uma leitura coletiva do texto completo, fazendo 
as intervenções necessárias para o avanço da leitura das crianças.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Qual é o gênero do texto que lemos hoje? (Poesia.) 
➢ Que brincadeira é citada no texto? (Esconde-esconde.)  
➢ No texto o que significa a expressão “boiando”? (Suspenso, flutuando.) 
➢ Qual é o último verso do texto? (Porque é que a lua não cai.) 

Desenvolvam as questões do bloco. Acompanhe o desempenho das crianças observando o 
entendimento das mesmas sobre o que o enunciado propõe.  
 
AB CONHECER 
Convide o grupo a brincar de COMO EU FAÇO? 
Escreva no quadro AMA e pergunte? 

➢ Como eu faço para AMA virar DAMA? Acrescento o D. E FAMA? Uso o F. E CAMA?  Uso o C. E 
para AMA virar LAMA?  Acrescento o L. 

Forme duplas e desafie o grupo a escrever palavras com L na primeira sílaba, na segunda e na última. 
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Chame atenção para a posição das sílabas denominando-as INICIAL, MEDIAL e FINAL. Proponha a 
separação das sílabas das palavras citadas pelas crianças. Vivenciem a separação silábica no quadro.  
Desenvolvam as questões do bloco. Mantenha-se atento e colabore com as crianças que sentem 
maiores dificuldades.  
Faça a validação das questões. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Leia a tirinha com a turma e explore cada um dos quadros com perguntas que permitam a leitura total 
das informações (texto verbal e não verbal). 
Pergunte: 

➢ Quem são os personagens do texto? 
➢ Como o Cebolinha aparece no 1º quadro? E no 2º? E no 3º? 
➢ E a Mônica, que expressão apresenta no 1º quadro? E no 2º? E no 3º? 
➢ Qual é o motivo da tristeza do Cebolinha? 
➢ O que há de engraçado na tirinha?  
➢ O que é citado na tirinha e não aparece nas imagens? 

 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história:  

➢ Hoje a história é muito interessante. É a história O REI DOS DENTES DE OURO. 
➢ O que será que vai acontecer nessa história? 
➢ O Rei vai perder um dente? Comprar um dente? Quebrar um dente? 
➢ Será que nessa história tem FESTA ou GUERRA? Como se dará isso?  
➢ Vamos conferir? 

 
b) Leia o texto: 

O REI DOS DENTES DE OURO 
  Lita Santos 

Era uma vez um rei que tinha dentes de ouro e vivia escovando-os com sua escova de dente de 
ouro e com pasta dental com farelos de ouro. Num certo dia, o rei foi avisado por um de seus soldados 
de que o exército do inimigo invadira o palácio, então o rei dos dentes dourados anunciou guerra e foi a 
maior bagunça! Era soco para um lado, golpe de karatê para o outro... Tinha até capoeira no meio! E 
numa dessas brigas, acabaram acertando o rei com um soco, no que lhe arrancaram um dente. O rei 
ficou surtado e começou a procurar por seu dente de ouro em meio à guerra. Os soldados se 
enfrentavam, com suas espadas super afiadas e o rei lá, pedindo que eles levantassem um pouquinho 
os pés para ver se o seu dente de ouro estava ali, não estava. Pedia um instante de pausa e abria a boca 
dos soldados para ver se seu dente de ouro estava ali, não estava. Então eles voltavam a lutar e o rei 
continuava a procurar. 

 Depois da guerra ter terminado com todo mundo quebrado e com o rei banguelo, foi 
anunciado uma recompensa para quem encontrasse o dente dourado do rei e todos se apressaram 
para procurar. Veio um camponês, com um saquinho nas mãos, e o rei, empolgadíssimo, perguntou: 

— Achastes meu dente, camponês? 
E o camponês respondeu: 
— Não, mas tenho essa coleção de dentes que já pertenceram a pessoas extremamente 

importantes, como a vossa majestade. 
O camponês abriu o saquinho e o rei esbugalhou os olhos. Então o camponês selecionou um 

dos dentes e disse: 
— Veja, esse aqui já pertenceu ao conde Drácula. Vê se cabe. 
O rei pegou o dente e colocou no lugar que lhe faltava o dente de ouro e falou: 
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— É muito grande, não serve. 
 — Hummm... 
O camponês remexia os dentes dentro do saquinho e selecionou outro e disse para o rei: 
— Teste esse aqui, era da Maria. 
— Que Maria? 
Perguntou o rei, e o camponês respondeu: 
— Aquela do João e Maria. 
— Ah não, deve ter muita cárie. 
E o camponês foi mostrando um monte de seus dentes, não dos seus, mas dos dentes que ele 

tinha no saquinho, para o rei. 
— Que tal este? Era do Zé do caixão. 
Falou o camponês. 
— Muito amarelo. 
Disse o rei. 
— E este? 
— Podre. 
— Este? 
— Muito quebrado! Tu não tens nenhum aí que seja de ouro? 
— Aaaah... Por que não dissestes antes? 
O camponês pegou um outro saquinho do bolso e retirou um dente dourado. O rei alegrou-se 

em ver seu dente e quis pegá-lo, mas o camponês não deixou e disse: 
— Mas... Como tudo nessa vida tem um preço, irá lhe custar caro esse dente. 
— Mas ele já é meu! 
— Era seu, enquanto estava na sua boca. Mas, agora eu estou com ele. 
— Humm... Está bem, diga-me, o que queres em troca do dente? 
— Humm... 
O camponês olhou e olhou para os belíssimos dentes dourados na boca do rei e disse: 
— Quero um desses seus dentes de ouro. 
O rei revirou os olhos, soprou um ar de chateação e disse: 
— Está bem... 
O camponês ajudou o rei a arrancar o dente de ouro da boca com um alicate e a troca foi feita, 

dente por dente. E colocando seu antigo dente de ouro no lugar do outro, o rei viu que ainda lhe faltava 
um dente na boca e perguntou ao camponês: 

— Por acaso tu não tens um dente que me sirva para tampar essa brecha? 
E o camponês respondeu: 
— Veja, este aqui já pertenceu ao conde Drácula. Vê se cabe. 
— Muito grande... Tu não tens algum aí que seja de ouro? 
— Aaaah... Por que não dissestes antes? 
E assim eles passaram o resto da vida ali, trocando e destrocando dente por dente. 

 
Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/contos-infantis/5451745>. Acesso em: 12.jan.2019 

   
c) Conversando depois da história: 

➢ Então, o que vocês acharam da história? 
➢ Que outra história é citada nessa história? (João e Maria.) 
➢ Por que o Rei achou que o dente de Maria teria muita cárie? (Porque na história ela come muitos 

doces.) 
  
d) Arte que veio da história: 
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Cada criança deverá fazer um dente de EVA branco semelhante ao do modelo.                                                            
Depois de pronto, o dentinho do Rei pode virar um móbile ou um chaveiro.  
Variação: Faça uma lista de palavras com D ou de frases usando a palavra 
DENTE. 
 
 

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/468304061243439059/>. Acesso em: 
11.dez.2019. 

 
ATIVIDADE 13 

TEXTO 1: ERA UMA VEZ (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje é uma poesia. O título é ERA UMA VEZ. 
➢ Você imagina sobre o que o texto vai falar? 

Professor, escreva no quadro as palavras TORTA, PORTA, OVO.  Leia com as crianças e informe que 
estas palavras aparecem no texto. 

➢ E agora, o que vocês imaginam que vai ser dito no texto?  
Ao final, convide-os a ouvir atentamente a sua leitura exemplar para validar as ideias. 
 

LER É LEGAL 
1º: Faça a leitura exemplar do texto. Valide as respostas dadas pelo grupo na predição.  
2º: Em seguida, converse com o grupo sobre a leitura feita por você.  

➢ O que vocês acharam da minha leitura? Como é que eu li?  
Releia ressaltando o ritmo e entonação próprios do gênero poesia.   
Peça que apontem as palavras que eles sentiram maior dificuldade de ler, escreva-as no quadro e 
desafie-os a ler e localizar no texto as palavras lidas. A decodificação e leitura destas palavras reduzirão 
as dificuldades de leitura e compreensão do texto, muito comuns nesta fase. Estimule o grupo a ler o 
texto completo, para que se reencontrem com as palavras que foram escritas no quadro.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior, inclusive na decodificação das palavras maiores e/ou mais complexas. 
4º: Organize, com os alunos, a leitura antifônica do texto.  A frequência dessa leitura é importante, para 
que as crianças adquiram as informações iniciais sobre direção, segmentação e precisão na leitura.  
Finalize com a leitura coletiva.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

➢ Qual é o gênero do texto de hoje? (Poesia.) 
➢ A POESIA tem versos, estrofes, rimas. 
➢ Quantos versos tem a poesia de hoje? (Dez versos.)  
➢ Que palavras do texto rimam? (Cozinha/farinha - fermento/vento – porta/torta.) 
➢ Que palavra do texto representa o som da varinha? (Scaplan.) 
➢ Quem é o autor? (José de Nicola.) 
➢ Se fôssemos dar uma profissão para a fada seria... (Cozinheira.)   

 
AB CONHECER 
Desenvolvam as questões do bloco. 
Vivencie, coletivamente, as questões do bloco. Aproveite para tirar dúvidas, reforçar o som /f/ e as 
regrinhas garantindo o entendimento de todos no grupo.  
A cada questão trabalhada no quadro, coletivamente, desenvolvam a questão correspondente no 
caderno de atividades. 
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VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Transfira para o quadro as frases da questão do bloco exatamente como está no caderno de atividades. 
Explore a estrutura. Descubram juntos as palavras que formam as frases e onde cada frase começa e 
termina. Em seguida, quantifiquem os espaços ressaltando o começo e o fim de cada frase.  
Desenvolvam a questão do bloco.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Compare a poesia ERA UMA VEZ com a do dia anterior NO MUNDO DA LUA.  
Observem a estrutura de cada uma comparando: o número de versos, as rimas, as estrofes etc. 
 

 
ATIVIDADE 14 

TEXTO 1: BOLO DA CRIANÇA FELIZ (INSTRUCIONAL) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje é instrucional. O título é BOLO DA CRIANÇA FELIZ. 
➢ Será que dá pra fazer um bolo assim? 
➢ Que ingredientes terá no bolo? 
➢ O que faz uma criança feliz? 

Aguarde a participação do grupo e, ao final, convide-os a lerem o texto para validar. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto. Valide as ideias dadas pelo grupo na predição.  
2º: Em seguida, converse com o grupo sobre a estrutura do texto, lendo uma parte por vez, nomeando-
a e explorando-a com perguntas que permitam as crianças a observarem toda a estrutura que o 
compõe. 
Solicite que circulem no texto as palavras que eles tiveram maior dificuldade de ler. Escreva-as no 
quadro e desafie-os a lerem e a localizarem-nas no texto. Estimule o grupo a ler o texto completo. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior, inclusive na decodificação das palavras maiores e/ou mais complexas. 
4º: Organize, com os alunos, a leitura de revezamento. Nessa técnica, o professor divide as crianças em 
dois grupos. O primeiro grupo lê o título e os ingredientes e o outro grupo lê o modo de fazer.  Finalize 
com a leitura coletiva. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ O texto que lemos é... (Uma receita.) 
➢ Qual é o título? 
➢ Onde podemos comprar os ingredientes desse bolo? 
➢ Portador de texto é a fonte, o lugar pelo qual o texto circula. Qual o portador do texto de hoje? 

(Um site da internet.) 
Escreva no quadro, fora da ordem, as letras que formam o título do texto. Desafie o grupo a formá-lo.  
Interaja com as crianças fazendo as intervenções necessárias para que atinjam o objetivo.  
Desenvolvam as questões do bloco. Não se esqueça de fazer a leitura dos enunciados com as crianças e 
orientá-los a dizer o que deve ser feito.  
 
AB CONHECER 
Apresente o alfabeto, leia com as crianças e desafie-as a circular nele as letras L e F.  
Solicite que as crianças localizem no texto palavras onde estas letras aparecem. Valide enquanto passa 
entre as filas, acompanhando o desempenho das crianças. Observem o som /f/ em cada palavra. 
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Escreva no quadro e leia as palavras foca/fada/fogão/faca/feliz/folha, ressaltando o som /f/ na leitura 
de cada uma. Ex: fffffffffoca / ffffffffogão/ fffffffaca...   
Desenvolvam as questões do bloco. Circule atentamente pela sala, acompanhando de perto as crianças 
com maiores dificuldades e fazendo as intervenções necessárias.  
 
TEXTO 2: TIRINHA 

➢ Vamos observar o texto de hoje! Trata-se de uma... (Tirinha.) 
➢ Quem são os personagens? (Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali.) 
➢ O que vemos no primeiro quadro da tirinha? (A Magali toda feliz vendo um bolo enorme do jeito 

que ela gosta. )  
➢ E no segundo? (Mônica, Cascão e Cebolinha saindo de dentro do bolo felizes e Magali surpresa.) 
➢ E no terceiro? (Magali chorando e os amigos Mônica, Cascão e Cebolinha surpresos com a 

reação da amiga!) 
➢ Que palavra da tirinha representa o choro de Magali? (BUÁÁÁ.) 
➢ Qual é o humor (a graça) do texto? 

Explore as características do texto. 
➢ Para que serve uma tirinha? Em que situações lemos um texto assim? 

Desenvolvam a questão no Caderno de Atividades. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Observe os textos e proponha que o grupo os compare, observando as semelhanças e as diferenças. 

➢ Qual é o objetivo da tirinha? Divertir. 
➢ Qual é o assunto comum na receita e na tirinha? Bolo. 
➢ O que aprendemos sobre receita? 
➢ E sobre a tirinha? 

 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
PLANEJAR: 
Diga aos alunos que eles irão escrever uma história sobre uma festa de aniversário.  

➢ O que sabem sobre festa de aniversário?  
➢ Que personagens aparecem nessa história?  
➢ O que tem numa festa de aniversário?  

Peça para os alunos falarem as ideias sobre uma festa de aniversário.   
Registre no quadro as ideias das crianças. 
 
ESCREVER: 

➢ Agora, peguem lápis e borracha, sigam o roteiro da conversa que tiveram e escrevam um texto 
bem caprichado. 

 
REVISAR: 
Pergunte a alguns alunos o nome dos personagens da sua história. Peça para cada aluno olhar se 
escreveu o nome do personagem com letra maiúscula, se a letra está legível. Escolha outros alunos e 
pergunte quantos parágrafos tem sua história. Peça para cada aluno verificar as margens e as letras 
maiúsculas no início dos parágrafos. Peça para alguns alunos contarem a parte mais divertida da sua 
história, observe e oriente a melhor forma de escrever. Peça para todos os alunos revisarem seus textos 
de acordo com as orientações e em seguida reescreverem o texto. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história:  
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➢ Hoje vamos conhecer um automóvel diferente. O que é um automóvel?  
➢ O texto é uma poesia. Como será esse automóvel?  

Registre as ideias do grupo e combine que validarão com a leitura. 
➢ Vamos conferir ouvindo o texto?  

 
b) Leia o texto:   

MEU AUTOMÓVEL 
José Paulo Paes 

Eu tenho um automóvel 
Diferente 
Que não assusta bicho 
Nem atropela gente. 
 
Um automóvel  
Que espera na sua 
Até a tartaruga 
Atravessar a rua. 
 
Um automóvel  
Que não ganha corrida 

Mas nunca fez ninguém  
Perder a vida. 
 
Um automóvel  
Que durante a viagem 
Sem pressa nenhuma 
Admira a paisagem. 
 
Um automóvel 
Que não polui o ar  
Subam nele, crianças: 
Vamos passear. 

                                               
José Paulo Paes. Lé com cré. 10. ed. São Paulo: Ática, 1999. 

c) Conversando depois da história: 
➢ Esse automóvel é igual ou diferente dos que você conhece? 
➢ O que vocês acharam mais interessante nele? 

 
d) Arte que veio da história:  
Divida as crianças em grupos.  
Cada grupo deverá escolher uma estrofe e ilustrá-la observando o que é expresso pela poesia. 
 
Variação: Amplie a poesia numa cartolina e omita algumas palavras. Todos juntos deverão completar o 
texto usando outras palavras, observando as rimas e a poesia. 
 

ATIVIDADE 15 
TEXTO 1: MACACO (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto que vamos ler hoje é um POEMA. Fala de um animal cujo nome começa com a letra M. 
Qual será?  (As crianças deverão sentir-se estimuladas a responder).  

➢ Os poemas são escritos para entreter e emocionar o leitor. O autor de poemas é um... (POETA ou 
POETISA.) 

➢ Que características do personagem o texto vai ressaltar? 
➢ Agora, vamos ouvir o texto para ver quem acertou as perguntas feitas. 

LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto pronunciando com clareza as palavras e garantindo a entonação e 
prosódia próprios desse gênero.   
2º: Em seguida, converse com o grupo. 

➢ Então, que animal aparece no poema? 
➢ Que características do macaco o texto cita?  
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➢ Como o texto foi lido? Vocês entenderam bem? O que é necessário para que alguém compreenda 
um texto lido? O que vocês acharam mais interessante no texto?  

3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. Proponha que os alunos acompanhem a sua leitura com atenção. 
4º: Organize, com os alunos, a leitura antifônica, aquela que o professor lê indicando o que está lendo e 
as crianças repetem direitinho a leitura do professor. Finalizem com uma leitura de revezamento. 
Divida a turma em três grupos e cada grupo fará a leitura de uma estrofe.  Combine que, além da 
atenção para não perder a vez, todos devem ler com o mesmo ritmo e entonação que você leu no início 
do bloco. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Quantos versos tem o texto?  E quantas estrofes? 
➢ O texto que lemos é um... (Poema.) 
➢ Ele serve para...  
➢ Quem escreveu esse POEMA? Ele é longo ou curto?  
➢ Quem é o personagem?  
➢ Quais as características atribuídas ao macaco no texto?  

Desenvolvam as questões do bloco. Enquanto as crianças trabalham nas questões, circule pela sala 
acompanhando de perto o desempenho das mesmas, fazendo as intervenções necessárias.  
 
AB CONHECER 
Comecem circulando no texto todas as palavras em que aparece o som /M/.  
Desafie as crianças: 

➢ Quem sabe me dizer qual a posição da letra M nas palavras circuladas no texto? Liste e valide. 
➢ Quem sabe me dizer palavras onde o M aparece no meio da palavra? Liste e valide. 
➢ Quem sabe me dizer palavras onde o M aparece no final da palavra? Liste e valide. 

Desenvolvam as questões do bloco. Sempre que necessário esclareça as dúvidas que surgirem 
ressaltando os sons das letras nas palavras. Vivencie com atenção a questão 14, explorando bem a 
apresentação dos textos para localizar o que tem apenas letras em sua estrutura.  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Desafie o grupo a reler o texto. 
Proponha a brincadeira de DETETIVE: Cada criança com o seu texto em mãos. Você dá o comando e elas 
deverão pesquisar e atender. 
Ex: Circule uma palavra começada pela letra M. 
      Pinte uma palavra que tenha 05 letras. 
      Grife a palavra iniciada pela sílaba ME e terminada em O. 
      Descubra o número de sílabas da palavra que tem 06 letras e começa com MA. 
Aproveite para ajudá-los, dando ideias e possibilitando que observem onde as palavras começam e 
terminam. Vá passando pelas carteiras e validando o desempenho das crianças. Faça intervenções 
sobre a letra (legibilidade), a estrutura das palavras e estimule-os a reduzirem o tempo de 
desenvolvimento, favorecendo a autonomia das crianças. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Convide o grupo a conversar sobre os textos lidos durante a atividade. Para comparar utilize o texto 1 e 
as placas apresentadas na questão 14.   

➢ Que textos lemos hoje? As crianças podem folhear o caderno de atividades para responder com 
segurança. 
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➢ Quais são os portadores de cada um, isto é, de onde eles foram copiados, retirados?  
Portadores são os suportes onde os textos são impressos. Ex: jornais, revistas, livros, enciclopédias, 
sites da internet, etc. 

➢ Dos textos que lemos hoje, de qual vocês mais gostaram? Qual tem como objetivo informar de 
manter o leitor seguro, saudável? 

➢ Qual foi escrito em estrofes? 
Aproveite para conversar sobre a função social dos textos trabalhados.   
 

ATIVIDADE 16 
TEXTO 1: JOGO DA MEMÓRIA (INSTRUCIONAL)  
PREDIÇÃO 

➢ O texto que vamos ler hoje nos ensina a fazer um jogo. A que gênero esse texto pertence? 
Instrucional ou injuntivo.  

➢ O jogo que vamos fazer não depende só de materiais. Ele depende de uma coisa que não nos 
deixa esquecer as coisas. O que será? A memória. 

Elogie a participação das crianças e estimule o grupo a ouvir a sua leitura do texto com atenção e 
tentem imitá-la. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto.   
2º: Em seguida, valide as ideias do grupo e convide-os a reler o texto silenciosamente. Pergunte:  

➢ Quem acertou o gênero? 
➢ E o nome do jogo, quem acertou? 
➢ Como esse texto se apresenta? Em parágrafos? Tópicos? Versos?   

Convide as crianças a circularem as palavras que considerem difíceis de ler. Escreva as palavras no 
quadro e leia com elas.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior, inclusive na decodificação de algumas palavras.   
4º: Organize, com os alunos, a leitura cumulativa do texto. A 1ª fila lê o título; a 1ª e a 2ª filas leem 
juntas o 1º e o 2º tópico; a 2ª e a 3ª filas leem juntas o 3º e o 4º tópico; e, assim, sucessivamente. 
Combine que, além da atenção para não perder a vez, todos devem ler com o mesmo ritmo e 
entonação para que o texto não perca o sentido. Finalize fazendo uma leitura coletiva. Sugira que 
caprichem na entonação.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 
Converse com a turma:  

➢ Como já vimos, o texto de hoje não tem personagens. Ele tem instruções, isto é, comandos. 
Portanto, trata-se de um texto... (Instrucional.)  

➢ Quantas instruções aparecem no texto? 
➢ Qual é a primeira instrução? E a última?  
➢ Qual o tópico/comando que começa com a palavra DESVIRE? E o que quer dizer DESVIRAR?  
➢ Quais comandos têm PARES como última palavra? 
➢ O que significa PARES? 
➢ Leia e comente com o grupo sobre o que cada um dos comandos significa.  
➢ O que é necessário para vencer o Jogo da Memória? 
➢ As pessoas contam com alguns recursos para não esquecer das coisas. Você sabe algum? 

Registre e complemente as ideias das crianças.  
Desenvolvam as questões do bloco. 
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AB CONHECER 
Vamos continuar o trabalho com o uso do M. 
Faça o Jogo do Minuto; divida a turma em dois grupos. Cada grupo deverá escrever, durante 1 minuto, 
o maior número de palavras começadas pela letra M. Ao final, transfira para o quadro, valide e veja 
quem foi o grupo vencedor.  
Prossiga orientando-os a desenvolver as questões do bloco. Enquanto isso, circule acompanhando os 
que tem maiores dificuldades. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Leia o enunciado da questão do bloco com a turma e sigam-no. 
Formem duplas e escrevam o maior número de coisas que encontramos aos pares. 
Ao final valide e pergunte: 

➢ Quantas palavras a dupla vencedora escreveu? 
➢ Quem pode escrever uma frase com “BRINCOS”?  

Escreva no quadro a frase ditada pelas crianças. 
Leiam juntos. 

➢ Quantas palavras tem a frase? 
➢ Qual é a primeira palavra da frase? 
➢ Qual é a última? 
➢ Alguma das palavras da frase tem sílaba medial? Qual? 

Estimule a participação das crianças elogiando e complementando as colocações de maneira positiva.  
 
TEXTO 2: EMBALAGEM DE JOGO  
Leia o texto e ao terminar a leitura, pergunte:  

➢ O que descobrimos após a leitura do texto?   
➢ Esse texto serve para... 
➢ Então me digam: 

- Quantas peças têm no jogo? (32.) 
- De que material as peças foram feitas? (Madeira.) 
- Qual o tema do Jogo de Memória? (Frutas.) 
- Esse jogo é indicado para que idade?  
Desenvolvam as questões do bloco.   
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO  
Brinquem de Vivo ou morto utilizando a questão sobre os gêneros.  
Você lê várias características e as crianças ficam vivas (de pé) apenas quando as características forem 
comuns aos dois textos: JOGO DA MEMÓRIA e EMBALAGEM DE JOGO. Se não, elas deverão agachar.  
 
 

ATIVIDADE 17 
TEXTO 1: LETRA V (QUADRINHA/POESIA) 
PREDIÇÃO 
Leve para a sala, ampliado em papel madeira ou cartolina, o texto LETRA V, mas não exponha logo. 
Informe ao grupo:  
➢ O texto de hoje é curto, tem rima, versos... Será que alguém adivinha? Alguém sabe?  
➢ Fala de uma letra usada para VENTO, VOAR, VIDA E VENCER. Quem sabe qual é? 
➢ Vamos conhecer o texto e validar? 

 
LER É LEGAL! 
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1º: Faça a leitura modelo do texto. Faça uma leitura com ritmo, entonação e com a velocidade próprios 
da poesia. Cuide da pronúncia das palavras e combine com o grupo que, enquanto você estiver lendo, 
eles deverão acompanhar a sua leitura atentamente.   
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ E então, vocês estavam certos? 
➢ Gostaram do texto?  
➢ Esse texto é uma... (Poesia)  
➢ Podemos chamá-lo de QUADRINHA. Alguém sabe o porquê?  
➢ Alguém já conhecia o texto? Quem é a autora?  

Convide-os a ouvir mais uma vez a leitura do texto.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Organize, com os alunos, a leitura antifônica do texto. Leitura antifônica é a que o professor lê, 
indicando o que está lendo com o dedo ou outro objeto, e os alunos repetem a leitura com o mesmo 
ritmo e entonação. Estimule o grupo a fazer uma leitura coletiva do texto e aproveite para fazer as 
intervenções necessárias. Repita a leitura do texto algumas vezes aplicando a orientação dada e 
aproveitando que o texto é bem curtinho. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ O texto fala da letra...(V.) 
➢ Que palavras com a letra V aparecem no texto?  
➢ Qual delas é também um nome de pessoa? (VITÓRIA) 
➢ Que outro significado podemos atribuir à vitória? (SUCESSO, TRIUNFO, VENCER, ÊXITO).  

Desenvolvam as questões do bloco. Com o conhecimento que você tem da turma, oriente o 
desenvolvimento das atividades do caderno.  
Solicite a leitura dos alunos ou faça a leitura dos enunciados, estimulando-os a refletir e expressar o que 
diz o comando. Acompanhe-os circulando pelas carteiras para verificar se todas as crianças estão 
participando das atividades e ajudando as que precisarem.  
 
AB CONHECER 
Brinquem de Cordão de Palavras: faça um círculo com as crianças sentadas no meio da sala. 
Combine que farão um cordão de palavras, mas esse cordão é como se fosse colorido. Isso mesmo, 
daqueles que tem uma conta de uma cor e outra de outra cor bem diferente. 
A brincadeira é assim: 
Você professor, fala uma palavra começada pela letra V e a criança do seu lado direito fala uma palavra 
começada por F.  
Informe que todos vencerão se o colar fechar sem quebrar, isto é, se ninguém esquecer ou falar 
palavras repetidas. 
Ao final, desenvolvam a questão do bloco. Capriche na reprodução enfática dos sons nas palavras que 
aparecem em cada questão. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Apresente a imagem que aparece no bloco.  
Estimule as crianças a reproduzirem a posição da criança da imagem. 
Em seguida, pergunte: 

➢ O que vemos na imagem? 
➢ Como ele está? (Alegre, sozinho, feliz...) 
➢ Onde será que ele está? (Imagine!) 
➢ Que roupa ele veste?  
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➢ Qual será o horário que essa foto foi feita? 
Explore o máximo que conseguir. Em seguida, proponha que as crianças desenvolvam a questão 14 do 
bloco. Acompanhe o desenvolvimento circulando entre elas e atendendo-as em suas necessidades.  
Para desenvolver a atividade 15, forme duplas cuidando para que na dupla uma criança possa auxiliar a 
outra com maior necessidade de apoio. Faça isso discretamente.  
Para a produção das frases retome as regras: 

✓ Letra inicial maiúscula. 
✓ Espaçamento entre as palavras. 
✓ Usar a pontuação correta. 
✓ Ler e reler para conferir. 

 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Faça perguntas para o grupo:  

➢ Qual é o texto que pode ser lido mesmo sem ter uma palavra escrita? (A imagem.)  
➢ Que textos lemos hoje?  
➢ O que os textos possuem de semelhante? 
➢ E de diferente? 
➢ Qual dos textos é escrito em versos? 
➢ Para que serve a poesia? 
➢ Para que serve a imagem? 
➢ A imagem que lemos hoje é de uma pessoa. Que outras coisas podem ser representadas numa 

imagem?  
➢ O que a imagem tem a ver com a poesia?  

 
a) Preparação para a história:  
Inicie uma conversa informando que o texto de hoje é A VACA QUE PÔS UM OVO. 
Você já tinha ouvido falar numa vaca que pôs um ovo? Essa história é real?  
Vamos ver o que aconteceu? Conte a história com capricho.  
 
b) Leia o texto: 

A VACA QUE PÔS UM OVO 
Mimosa era uma vaca, que um belo dia começou a ficar muito triste e deprimida. As suas 

amigas galinhas começaram a notar que Mimosa andava tristonha, quietinha, diferente de todos os 
outros dias. 

– O que aconteceu, Mimi? – Cacarejaram suas amigas. 
– Aconteceu que eu não sei fazer nada de especial. – Disse a vaquinha. 
– Especial?! Como assim? – Perguntaram curiosas as galinhas. 
– Eu não sei andar de bicicleta como as outras vacas. 
As galinhas olharam curiosas e abriram um pouquinho o bico. Elas não sabiam que as vacas 

andavam de bicicleta. 
– Andam sim! – Respondeu Mimosa. – Só eu é que não sei andar. 
E Mimosa continuou: 
– Eu não sei plantar bananeiras como as outras vacas. 
As galinhas olharam assustadíssimas e abriram todos os seus biquinhos. Elas não sabiam que as 

vacas podiam plantar bananeiras. 
– Podem sim! – Respondeu Mimosa. E concluiu com um suspiro: 
– Eu não sei fazer nada de especial mesmo… 
Naquela noite, enquanto Mimosa dormia, as galinhas reuniram-se e cacarejaram baixinho. Elas 

tinham que encontrar uma solução para a amiga. Não queriam ver Mimosa tão triste pelos cantinhos da 
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quinta. Cacareja que cacareja. Pensa que pensa. Até que uma delas teve uma ideia. Os rostos de todas 
as galinhas iluminaram-se, e foram dormir. 

Na manhã seguinte, bem cedinho, quando Mimosa acordou, apanhou um susto: 
– UM OVO! EU PUS UM OVO! 
A bicharada inteira acudiu, assustada que estava com aquela gritaria. 
Era verdade: no sítio onde Mimosa dormia estava em pé, direitinho, um lindo ovo malhado de 

branco com preto. Um ovo malhado igualzinho à Mimosa. 
O dono da quinta ouviu a gritaria e saiu a correr. A mulher do dono da quinta chamou a rádio, 

a televisão, o jornal e anunciou a todos: uma vaca da sua quinta tinha posto um ovo!!! 
Mimosa toda contente olhava para o ovo com o maior orgulho.  As vacas da fazenda, 

desconfiadas do que tinha acontecido, cercaram Mimosa e disseram em coro: 
– Mimi! Estamos muuuuuuuito desconfiaaaaaadas do que aconteceu! 
– Ui! Desconfiadas por quê? – Perguntou Mimosa. 
– Ora, Mimiiiii! As vacas não põem oooovos!  Quem põe ovos são as galiiiiiiinhas! 
Mimi ficou triste de novo. Seria verdade? Seria verdade que seu ovo malhadinho tinha sido 

uma armação das amigas galinhas? 
– Não acredite, Mimi! Não fomos nós não! – Disseram as galinhas todas ofendidas com a 

acusação das outras vacas. 
Mimi começou a ficar triste de novo… mas pensou que as galinhas podiam estar a dizer a 

verdade e resolveu, resolveu que iria chocar o ovo como as galinhas fazem. 
Preparou um ninho fofinho e quentinho e sentou com todo o cuidado em cima do ovo 

malhado. 
Sentou e esperou. Todos na fazenda ficaram curiosos. E todos esperaram. 
Muito tempo se passou. Até que um dia, de repente, Mimosa ouviu um barulhinho estranho. 

CREC!!! CREC!!! E todos gritaram: Vai nascer!!!! Mimosa ficou olhando e viu que o ovinho estava 
rachando. 

Mais alguns crecs depois, o ovo abriu. E de dentro dele saiu … uma bolinha de … penas! 
– Viu só, Mimiiii!  Foram as galiiiiinhas que o colocaram aí dentro! 
Mimosa já ia ficar triste de novo, quando o pintainho olhou para todos à volta, virou a 

cabecinha na direção de Mimi e gritou em alto e bom som: 
– MUUUUUUUUU!!! 

 
Disponível em: <http://pirlimpimpim-projeto.blogspot.com/2010/12/vaca-que-botou-um-ovo.html>. Acesso em: 

12.jan.2019 

 
c) Conversando depois da história: 

➢ Quem gostou da história? 
➢ A vaca Mimosa comporta-se como algumas pessoas que você conhece?  
➢ O que você aprendeu com essa história?  

 
d) Arte que veio da história: 
Apresente a imagem da capa do livro e proponha que o as crianças 
reproduzam. 
A reprodução de uma capa é uma releitura.  
Este tipo de atividade amplia as possibilidades de leitura das crianças. 
 
 

Disponível em: <https://www.saraiva.com.br/a-vaca-que-botou-um-ovo-2872528/p>. Acesso em: 11.dez.2019. 
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ATIVIDADE 18 
TEXTO 1: VIOLETA (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem como título uma palavra que se escreve com V. É... (VIOLETA).  
➢ É sobre uma flor que queria ser um bichinho de jardim que rima com o seu nome. Quem 

adivinha? 
➢ Vamos ver quem acertou?!  

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto ampliado e agora, exposto na sala. Informe quem é o autor indicando 
com o dedo o seu nome.  
2º: Em seguida, valide as respostas do grupo, sempre recorrendo ao texto. Enumere os versos e 
distribua-os entre as crianças, combinando quem vai ler. Dê um tempo para que eles treinem um pouco 
e faça a leitura na ordem combinada. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior.  
4º: Organize com as crianças a leitura coletiva. Sorteie quatro alunos e tome a leitura individual. Não se 
esqueça de chamar à sua mesa, individualmente, as crianças que apresentarem dificuldades. Grave a 
sua leitura no celular e finalize ouvindo e lendo com o seu grupo. Ler acompanhando o áudio é mais 
uma excelente forma de ajudar as crianças a melhorarem a velocidade de leitura. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ Quem sabe qual é o título do texto de hoje? 
➢ Quantas palavras formam o título do texto? Quais são?  
➢ Como se apresenta o texto? -Tem estrofes? Versos?  Quantos? 
➢ Quem é o autor do texto? 
➢ Para que serve esse tipo de texto? 
➢ Que palavra do texto rima e significa a expressão “fraca da cuca”? Maluca.  

Desenvolvam as questões do bloco. Ressalte a necessidade de ler e compreender os enunciados das 
questões e as palavras que as compõem.  
 
AB CONHECER 
Releiam o texto e oriente as crianças a circularem nele as palavras que você ditar.  
Proponha que as crianças leiam as palavras de cada questão do bloco da maneira que elas aparecem. 
Depois, desenvolvam questão do bloco. Destaque a transformação das palavras a partir da inclusão das 
letras/sons indicados. 
Desenvolvam as demais questões do bloco. Acompanhe o desempenho das crianças e ajude-as, fazendo 
as intervenções necessárias para promover os avanços esperados. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Escreva no quadro, as frases do bloco.  
Estimule as crianças a, observando a imagem no caderno, relacionarem a frase correspondente.  
Depois, proponha que as duplas desenvolvam a próxima questão. Valide e valorize a participação das 
crianças.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Escreva no quadro os títulos  
                          1 - V de VITÓRIA.                                                         2 - VIOLETA.   
Em seguida, distribua para as crianças as fichas com as informações a seguir. 
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Fala de uma flor. 

Tem quatro versos. 

A primeira palavra é VEJA. 

A primeira palavra é SOU.  

Tem sete versos. 

 
Após a leitura as crianças deverão afixar as fichas na coluna adequada. 
Converse sobre as características diferentes mesmos entre dois textos do mesmo gênero.   
 

ATIVIDADE 19 
TEXTO 1: A BAILARINA (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ Hoje vamos ler mais uma poesia. A poesia de hoje é bem conhecida e fala de uma pessoa que 
sonha em dançar. Alguém sabe? 

➢ Como chamamos uma menina que dança de meia, maiô e sapatilha de ponta?   
Registre a opinião das crianças. 

➢ Vamos ouvir o texto de hoje?  
 
LER É LEGAL! 
1º: Apresente o texto no Caderno de Atividades e faça a leitura modelo. Mantenha a atenção na 
pronúncia das palavras, assim como, no ritmo durante a leitura, pois você é referência de leitor.  
2º: Em seguida, converse com o grupo:  

➢ Acertaram? O texto tem como personagem principal, uma menina. Qual o desejo dela?  
➢ Como se apresenta o texto? Tem título, se apresenta em parágrafos, versos ou tópicos?  
➢ Quem é a autora? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo da poesia, para esclarecer qualquer dúvida de decodificação ou 
compreensão que possa ter ficado na leitura anterior. 
4º: Proponha o treino de leitura do texto e acompanhe individualmente as crianças com maiores 
dificuldades. Finalize com a leitura coletiva, fazendo intervenções que favoreçam o avanço na leitura 
das crianças. Chame individualmente as crianças que necessitam desse atendimento, valorizando cada 
avanço e a participação do grupo. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 
Organize uma roda de conversa sobre o texto, fazendo oralmente as perguntas do bloco. 

➢ As palavras dó, ré, mi, fá, lá, si são... Notas musicais. 
➢ Que notas musicais são citadas no texto? 
➢ Que palavras do texto rimam com BAILARINA?  
➢ Que versos do poema estão destacados em negrito? 

Aproveite para explorar: 
➢ Tem alguma palavra do texto de hoje que vocês não sabem o que significa?  
➢ Quantos versos tem o texto?  

Em seguida, desenvolvam as questões do bloco. 
 
AB CONHECER 
Escreva no quadro o alfabeto e leia com as crianças. 
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Em seguida escreva as sílabas BA, BE, BI, BO, BU e leia as sílabas. Solicite que as crianças ditem algumas 
palavras com as respectivas sílabas. Leiam juntos as palavras e faça com as crianças a análise de cada 
uma, explorando a composição do som /B/ com as vogais na formação das sílabas das palavras. Separe 
as palavras em sílabas e classifique a posição da sílaba em inicial, medial e final. Classifiquem ainda 
quanto ao número de sílabas. Antes de desenvolver as questões, oriente o grupo a ler as palavras, 
juntos ou individualmente. 
Desenvolvam as questões do bloco e durante o desenvolvimento, acompanhe de perto o desempenho 
das crianças ajudando-as no que for preciso, para que avancem e/ou sintam-se seguras com o seu 
apoio, sobretudo, as que apresentam maiores dificuldades. 
 
TEXTO 2: BILHETE 

➢ Vamos ler um BILHETE. O que vocês sabem sobre o bilhete?  
➢ Em que situações escrevemos um bilhete? 
➢ O que não podem faltar num bilhete? 

Leia o bilhete com as crianças e faça perguntas: 
➢ Quem recebeu o bilhete?  
➢ Quem escreveu? 
➢ Qual a função desse bilhete? Qual a função dele? 

Proponha que as crianças respondam à questão do bloco. 
Continue orientando o desenvolvimento das questões e ajudando no que for necessário para que os 
avanços aconteçam. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
➢ Vamos comparar os textos lidos hoje. Quais foram? A BAILARINHA e um BILHETE. 
➢ Qual é a semelhança entre os dois textos? 
➢ E a diferença entre os dois textos? 
➢ Qual dos textos é curto? 
➢ Quem escreveu o texto maior? 

Desenvolvam as questões do bloco.  
Prossiga, relembrando as características da poesia e do bilhete. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Converse com as crianças e combine: 

➢ Que tal escrevermos um bilhete para a menina da poesia que quer ser bailarina? 
Envolva a turma e oriente a escrita que pode ser individual, coletiva ou em duplas. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ O título da história de hoje é muito interessante.  
➢ A história é AS CRIANÇAS VÃO FICAR...  
➢ O que vocês acham que completa o título?  Aguarde as ideias das crianças.  

 
b)  Leia o texto: 

AS CRIANÇAS VÃO FICAR DOIDAS! 
Tino Freitas 

 
Seu Tatá está tão tantã 
Que passa feito tufão, 
Soltando raio e trovão 

Na caverna do dragão.  
 
TIC TAC TIC TAC 

 
Se eu não corro, me atraso. 
Não tem jeito nem conversa: 
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É certo que bem depressa 
Acontece a bagunça. 
 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS! 
       
E o dragão Dradregildo, 
Assustado, esbaforido,  
Imagina como seria  
Se a bagunça fosse ali, 
bem na sua moradia. 
 
Seu Tatá está tão tantã 
Que chispa e encrespa o mar, 
Na praia onde o pirata Peruca 
passa as férias a surfar.  
 
TIC TAC TIC TAC 
 
Se eu demoro no mergulho, 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa 
Acontece bagunça. 
 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS! 
      
Depois de uma onda maluca 
Some a sunga do Peruca, 
Que imagina como seria 
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia. 
 
Seu Tatá tá tão tantã 
Que cruza num só respiro 
A cozinha fedorenta 
Do Rei Polho van Piro. 
TIC TAC TIC TAC 
 
Se eu fico para um lanche, 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa 
Acontece a bagunça.  
 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS. 
     
Com cebolas à milanesa  
O Rei senta-se à mesa 

E imagina como seria  
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia.  
 
Seu Tatá está tão tantã 
Que corre de patinete 
No meio da quitinete 
Da bruxa Bernadete. 
 
TIC TAC TIC TAC 
 
Se eu enguiço no feitiço, 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa 
Acontece a bagunça. 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS. 
    
Dona bruxa solta um grito, 
faz do pato um pirulito 
E imagina como seria  
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia. 
 
Seu Tatá está tão tantã 
Que, catapimba, catapulta 
E cai na torre da Rapunzel, 
Despertando a paixão oculta. 
 
TIC TAC TIC TAC  
 
Se eu paro , coração pifa. 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa  
Acontece a bagunça. 
 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS! 
    
A Rapunzel faz chapinha 
E, de maria-chiquinha, 
Imagina como seria 
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia. 
 
Seu Tatá está tão tantã 
Que da topada faz pirueta 
E dá um sorriso-careta 
Para o palhaço Espoleta. 

 
TIC TAC TIC TAC 
  
Se eu tropeço, não tem 
graça. 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa 
Acontece a bagunça. 
 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS! 
     
O palhaço lá na lona  
faz graça com a sanfona 
E imagina como seria  
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia. 
  
Seu Tatá está tão tantã 
Que da topada faz pirueta 
E dá um sorriso-careta 
Para o palhaço Espoleta. 
TIC TAC TIC TAC  
 
Se eu tropeço, não tem 
graça. 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa 
Acontece a bagunça. 
AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS! 
 
O palhaço lá na lona  
faz graça com a sanfona 
E imagina como seria  
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia. 
 
Seu Tatá está tão tantã 
Que quase perde o caminho 
Ao ver saci saltitando 
Em meio ao redemoinho.  
 
TIC TAC TIC TAC 
Se eu desisto do trabalho, 
Não tem jeito nem conversa: 
É certo que bem depressa 
Acontece bagunça. 
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AS CRIANÇAS VÃO FICAR 
DOIDAS! 
 
O pererê Perereca  
Rodopia, salta , breca 
E imagina como seria  
Se a bagunça fosse ali, 
Bem na sua moradia. 
 

Seu Tatá está tagarela, 
Tantã de tanta alegria, 
A postos para cumprir  
A grande tarefa do dia. 
 
TIC TAC TIC TAC 
 
Para sua informação  
Trago o som da diversão  

Quando aperto sem floreio  
A campainha do recreio. 
 
TRIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMM
M!!!! 
E ACONTECE MAIS 
BAGUNÇA! 

 

Tino Freitas. As crianças vão ficar doidas. Rio de Janeiro: Manati, 2012. 

c) Conversando com o texto:  
➢ Gostaram do texto? 
➢ Quem é o personagem principal? Como será o seu nome verdadeiro?  
➢ Onde ele trabalha e o que faz? 
➢ O som TIC TAC TIC TAC significa o quê?  
➢ Que outros personagens aparecem no texto?  

 
d) Arte que veio da história:   

 

Relógio de Pulso 
Materiais: 
Rolo de papel higiênico. 
Círculos de papel A4. 
Canetinhas coloridas. 
Régua. 
 
Procedimentos:  
- Distribua para as crianças círculos de papel A4 que serão 
os mostradores do relógio. 
- Em seguida, recorte os rolos vazios de papel higiênico 
que serão os braceletes dos relógios. 
- Entregue um bracelete por criança. 
- Cada criança fará os ponteiros do relógio no círculo de 
papel e escreverão com canetinhas coloridas os 
numerais correspondentes a cada hora. 
- Os braceletes podem ser personalizados, isto é, cada 
crianças pode decorar o seu de acordo com o seu estilo. 
- Agora, todos tem um relógio igual ao do Seu Tatá, o 
personagem principal do texto de hoje. 

 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/imoveis/reaproveite-os-tubos-de-papel-higienico-8834144>. Acesso 

em: 11.dez.2019. 

 
ATIVIDADE 20 

TEXTO 1: POESIA 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem como finalidade emocionar. Que gênero textual é esse?  
Liste as sugestões dadas pelas crianças e converse sobre as ideias que elas têm de texto poético. 
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➢ O poema que vamos ler saiu do livro PLANETA BICHO. Que bicho vocês acham que vão aparecer 
na poesia? 

➢ Vamos ouvir o texto e descobrir? 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura modelo do texto, combinando com o grupo que eles precisam observar a sua leitura, 
para reproduzi-la quando necessário. 
2º: Em seguida, converse com o grupo: 

➢ O que vocês acharam da leitura? Como eu li? 
Aproveite para dar dicas sobre como ler bem: observar as palavras, caprichar na pronúncia, manter o 
ritmo, a entonação e, principalmente, a precisão que significa ler tudo certinho.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado na leitura 
anterior. 
4º: Em seguida, organize com os alunos uma leitura por filas. Forme três grupos. Cada grupo lerá uma 
estrofe do texto. Ao final, chame algumas crianças para a leitura individual, observando os critérios de 
precisão e entonação.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO: 

➢ O texto que acabamos de ler é... (poético.) 
➢ Qual a função social do texto poético? (Emocionar. Causar emoções como alegria, tristeza, dó, 

surpresa, raiva, etc.) 
➢ Como se apresenta esse gênero textual? (Em geral, com estrofes, versos e rimas.) 
➢ Quantas partes ele tem? (Três estrofes.) 
➢ Que emoção o texto lhe causou? (Diversão, alegria.) 
➢ Onde o texto de hoje foi encontrado? (Num livro.)  
➢ Quem é o autor do texto? (Luís Roberto Guedes.) 
➢ De acordo com o texto: 

- Quem anda nas paredes e no teto?  
- Quem é veloz? Voa pra frente e pra trás? 
- Quem gosta de comer insetos?             
- Que palavra significa FICA PRESA? 
- Quem vive no fundo do mar?  
Desenvolvam as questões do bloco lendo cada um dos comandos e socializando com o grupo o que 
deve ser feito. 
 
AB CONHECER 
Forme duplas para desenvolverem as questões do bloco. Oriente as crianças a fazerem a leitura dos 
comandos e oralmente responderem cada uma das questões.   
Aproveite para fazer as intervenções necessárias retomando sons, conceitos e regras. 
As duplas deverão desenvolver as questões no menor tempo possível.  
Professor, organize as duplas de modo que um aluno auxilie o outro que apresente maiores 
dificuldades. Essa estratégia lhe possibilitará acompanhar mais de perto quem precisa apoiada no fato 
de que todos tem apoio constante do colega de dupla. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Escreva no quadro as frases exatamente como estão no caderno e desafie as crianças a lerem. Em 
seguida, converse sobre o desafio proposto:  

➢ Foi fácil ler a frase assim, sem espaçamento? 
➢ Qual foi a maior dificuldade? 



 CADERNO DE ATIVIDADES  1  ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS – 2º ANO 
 

43                        Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 
 

➢ Quantas palavras têm na primeira frase? E na segunda?  
➢ Que palavra da frase dois é formada por duas palavras, isto é, é um substantivo composto? 

 
Faça as intervenções necessárias para que as crianças compreendam a atividade. Valorize a participação 
das crianças, parabenizando-as pelos acertos. Oriente-os a desenvolverem no caderno de atividades as 
questões do bloco, incentivando-as a alterarem o que for necessário e acompanhando-os para atendê-
los nas dificuldades. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse com as crianças sobre a ilustração do texto de hoje.  

➢ Que imagem ilustra o texto de hoje?  (A capa do livro.) 
➢ Uma capa de livro também é um texto?  Que informações ela pode trazer?  
➢ Qual dos textos de hoje é mais longo, a poesia ou a capa de livro?  

Separe a sala em dois grupos. Cada grupo deverá conversar e listar características e situações em que 
lemos cada um dos textos. Caso o grupo não consiga sozinho, ajude-o. 
Ao final, os grupos socializarão as informações. 
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lyceum.sobral@yahoo.com.br 

www.consultorialyceum.com.br 



 

 



 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          2º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 2 

 

 

 

 

 

 

Orientações Gerais – Língua Portuguesa e Matemática – 2º Ano  
2020 Copyright by Joan Edesson de Oliveira, Jocelaine Regina Duarte Rossi 
Impresso no Brasil 

 
 

Concepção e Organização: 
Joan Edesson de Oliveira, Ms. 
Jocelaine Regina Duarte Rossi, Ms. 
 
 
Revisão: 
Joan Edesson de Oliveira, Ms. 
Jocelaine Regina Duarte Rossi, Ms. 
 
 

 
 

Ficha Catalográfica 
Bibliotecária: Perpétua Socorro Tavares Guimarães-CRB 3/801-98 

 
     
         Orientações Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - 2º Ano/ Organização de Joan Edesson de  
                        Oliveira, Jocelaine Regina Duarte Rossi. – Sobral:  Lyceum- Consultoria Educacional Ltda., 2020. 
                        68 72 p.: il. 
                        (Orientações Gerais) 
                        ISBN: 978-65-80463-59-6 
 
                        1. Língua Portuguesa- ensino fundamental      2. Matemática- ensino fundamental      
                        I. Oliveira, Joan Edesson   II. Rossi, Jocelaine Regina Duarte       III. Titulo  
                                                                                                                               
                                                                                                                               CDD: 420 
                                                                                                                               CDD:  510 
                                                                                                                               
     
 
 

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia 
autorização dos responsáveis por sua concepção e organização. A violação dos direitos autorais é 
crime estabelecido na Lei n. 9.610/98 e punido pelo artigo 184 do Código Penal. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          2º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 3 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INTRODUÇÃO 

Aprender a ler não é uma habilidade natural e espontânea que se adquire apenas pela convivência com os 
que já dominam e fazem uso dela. Algumas crianças até aprendem assim, de forma fácil e natural, mas essas são a 
minoria. Não se pode considerar, tampouco, a alfabetização como um processo demasiado complexo e que só pode 
ser alcançado por um grupo seleto, dotado de talento especial. Todas as crianças podem aprender a ler e escrever, 
privá-las desse direito é condená-las a permanecer à margem, não apenas do mundo letrado, mas da sociedade. 

Até muito recentemente, considerava-se que a entrada da criança no mundo da escrita se fazia apenas 
pela alfabetização, pelo aprendizado das primeiras letras, pelo desenvolvimento das habilidades de codificação e 
decodificação. O uso da língua escrita, em práticas sociais de leitura e escrita, seria uma etapa posterior à 
alfabetização, devendo ser desenvolvido nas séries sequenciais. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-aprendizado da “tecnologia da 
escrita”, quer dizer, do sistema alfabético de escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de 
decodificar os sinais gráficos, transformando-os em “sons” e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, 
transformando-os em sinais gráficos.  

A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado a partir das contribuições dos estudos 
sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente, com os trabalhos de Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky1.  

De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de 
correspondências entre grafemas e fonemas (decodificação e codificação), mas se caracterizaria como um processo 
ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses 
sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

Progressivamente, o termo alfabetização passou a designar o processo não apenas de ensinar e aprender 
as habilidades de codificação e decodificação, como também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso 
dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge uma nova 
palavra, letramento. 

Entende-se letramento como o processo de inserção e participação na cultura escrita. Trata-se de um 
artifício que tem início quando a criança começa o convívio com as diferentes manifestações da escrita na sociedade 
(via placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas etc.) e se prolonga durante a vida, com a crescente possibilidade 
de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, de livros 
científicos, de obras literárias, por exemplo).  

Segundo pesquisadores, alfabetização e letramento são processamentos diferentes, cada um com suas 
especificidades complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. 

Assim, não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar letrando. 
Bem como não se trata de pensar os dois de maneira sequenciada (primeiro e segundo), como se o 

letramento fosse uma espécie de preparação para a alfabetização, ou então, a alfabetização fosse condição 
indispensável para o início do letramento.  

O desafio que se coloca para os primeiros anos do Ensino Fundamental é o de conciliar os referidos 
processos, assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e as condições possibilitadoras 
do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. 

Considerando-se que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, onde a língua escrita está presente 
de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente, terão contato com textos escritos e 
formularão hipóteses sobre sua utilidade, funcionamento e configuração. Excluir essa vivência da sala de aula, por 
um lado, pode ter o efeito de reduzir e artificializar o objeto de aprendizagem que é a escrita, possibilitando que os 
alunos desenvolvam concepções inadequadas e disposições negativas a respeito desse objeto. Por outro lado, deixar 
de explorar a relação extraescolar dos alunos com a escrita significa perder oportunidades de conhecer e 
desenvolver experiências culturais ricas e importantes para a integração social e o exercício da cidadania. 

Assim, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira 
articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento, privilegiando suas especificidades. 

A nossa proposta de Língua Portuguesa e a elaboração do material estruturado estão fundamentadas no 
modelo integrado, que considera importante o trabalho sistemático com a aprendizagem do código alfabético e do 

 
1 FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. A Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas: 1996. 
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fônico (relação entre letras e sons), incluindo sobremaneira o trabalho com textos significativos e que participem do 
cotidiano dos alunos (textos reais). 

Consideramos também como fundamental que todos os entes envolvidos nessa etapa de alfabetização se 
conscientizem de que as crianças das escolas públicas são capazes de aprender e é nossa responsabilidade individual 
e profissional assegurá-las o domínio da língua em todos os aspectos.  

 
 

PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 
1º AO 4º BIMESTRE 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

ORALIDADE 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), no trabalho sistemático de 
apresentação, colaboração discursiva e compreensão oral: 
 
Participar de interações cotidianas em sala de aula: 
- colaborando com o cumprimento dos valores e regras de convivência combinadas pela 
classe, escola e/ou comunidade escolar em geral; 
- escutando, sem interromper, com atenção e compreensão; 
- pedindo a palavra, em resposta ou complemento a questões propostas pelo professor 
e/ou pares;  
- expondo, de forma pacífica diante de conflitos, opiniões nos debates com os colegas e 
com o professor; 
- planejando a fala em situações formais e/ou de variedade linguística, com adequação da 
linguagem corporal, do tom de voz e de formas de tratamento adequadas; 
- respeitando a diversidade das formas de expressão oral manifestadas por colegas, 
professores e funcionários da escola, bem como por pessoas da comunidade extraescolar, 
sem o uso de palavras ofensivas;  
- realizando, com pertinência, tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e 
compreensão. 
Realizar apresentações orais em sala e/ou extrassala de aula: 
- demonstrando eloquência e domínio do uso de recursos. 
Expressar-se nas diferentes interações, de forma articulada e com clareza, utilizando 
vocabulário correto e apropriado ao tema abordado, de forma positiva e persuasiva, sem 
coação, quando necessário; 
Compreender texto oral, reconhecendo o tema abordado, seus elementos, informações, 
ideia principal e a sequência lógica das ações e/oi ideia(s). 
 
O eixo da ORALIDADE pode ser desenvolvido em ações pedagógicas dos demais eixos da 
Língua Portuguesa: Leitura, Compreensão Leitora, Gramática e Escrita. 

TODOS 
OS 

BLOCOS 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 
 

Desenvolver uma disposição positiva em relação à leitura literária. 
Desenvolver uma disposição positiva em relação ao caráter lúdico da linguagem literária, 
seja no eixo sonoro, semântico ou gráfico. 
Conhecer a variedade da produção literária infantil e seus suportes, bem como suas 
características, formas de leitura e fruição. 
Conhecer locais de divulgação e circulação de gêneros textuais literários (como 
bibliotecas, livrarias, feiras de literárias ou de livros, lojas virtuais, blogs literários, sites de 
escritores, saraus), sua organização, o pessoal envolvido, formas de empréstimo, de 
aquisição e compra. 
Compreender os objetivos para a leitura. 
Sentir-se motivado para a leitura. 
Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre o que vai ler. 
Construir os conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto. 
Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
Perceber as estruturas fundamentais da língua escrita. 
Exercitar a precisão, a prosódia e a velocidade de leitura para melhorar a fluência. 
Ler textos com fluência, sem erros e com prosódia adequada, com velocidade de 80 a 90 
palavras por minuto, de forma audível e compreensível. 
Desenvolver habilidade de leitura silenciosa, sendo esta a maneira habitual de leitura 
cotidiana. 
Desenvolver a habilidade de leitura oral, sendo esta considerada um ato comunitário, 
capaz de conectar a língua falada e a escrita, aumentar habilidades de decodificação, 
desenvolver múltiplas inteligências, torna as palavras mais memoráveis, além de dar 
suporte à compreensão leitora, favorecendo a ampliação de vocabulário e melhores 
habilidades de leitura. 
Estabelecer interação individual com o texto escrito, atribuindo sentido e coordenando 
texto e contexto. 
Demonstrar comportamento de leitor autônomo. 
Interagir com o texto e o autor. 
 

LER É LEGAL! 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho 
sistemático de compreensão de texto impresso curto ou mediano: 
Comparar e avaliar as respostas dadas para as perguntas sobre o texto, verificando 
que diferentes interpretações podem ser inferidas de um mesmo texto. 
Ampliar os vocabulários, receptivo e expressivo. 
Conhecer o sentido das palavras. 
Desenvolver o hábito e as habilidades de consulta ao dicionário. 
Inferir o sentido da palavra a partir do contexto. 
Identificar o sentido da palavra no dicionário, dentre os vários sentidos que uma 
palavra pode ter. 
Usar pistas do contexto para compreender o sentido geral do texto. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, objetivo, forma e 
conteúdo e sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam. 
Estabelecer relações entre texto e recursos gráficos empregados (ilustrações, tipos de 
fontes, cores, desenhos, legendas, fotografias, mapas, imagens em movimento etc.) 
para compreender passagens do texto. 
Construir imagens mentais à medida que lê e descrevê-las quando solicitado. 
Identificar a sequência cronológica de eventos em narrativas (contos, lendas, fábulas 
etc.) e relatos (notícias e reportagens). 
Identificar sequência temporal de procedimentos a serem seguidos em instruções e 
inferir decorrências de sua execução (receitas, instruções de jogos, manuais de 
instrução e instruções de experimentos científicos). 
Localizar informação implícita num texto (em calendários; informações sobre 
personagens, cenários e ações; falas de personagens, enunciados do narrador; o que, 
quem, onde, quando, como e o porquê em notícias). 
Identificar ações envolvidas para realizar alguma atividade e enumerar os itens 
necessários à sua execução. 
Identificar informação explícita num texto. 
Resumir um texto ou trecho. 
Recontar um texto. 
Identificar e compreender a ideia principal de passagem ou trecho e de um texto. 
Identificar a intenção do autor. 
Identificar o público-alvo de um texto. 
Justificar o uso da linguagem em função do público-alvo. 
Identificar os cinco principais tipos de texto (narrativo, expositivo, argumentativo/ 
dissertativo, injuntivo/prescritivo, poesia) e suas características elementares. 
Identificar o gênero de um texto, indicando seus elementos característicos. 
Manusear adequadamente os variados suportes nos quais circulam os textos. 
Identificar as partes (princípio, meio e fim) de um texto. 
Identificar a relação entre o assunto e as partes do texto (coerência). 
Identificar a relação entre as partes (coerência). 
Identificar e compreender o uso de recursos coesivos e expressivos: 

• Semânticos (dêiticos, reiteração etc.). 

• Entonação/particípios/advérbios. 

• Conectivos (lexicais, referências, substituições, elipse). 
Comparar elementos semelhantes e diferentes entre dois textos (assunto ou tema, 
estrutura, fonte, gênero, função social e nível de linguagem). 
 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO! 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Identificar e operar com o princípio alfabético. 
Reconhecer e operar com alfabeto. 
Reconhecer e operar com ordem alfabética. 
Reconhecer e operar com letra inicial do nome. 
Reconhecer e operar com letras iniciais maiúsculas (nomes de pessoas) e letras 
finais minúsculas. 
Relacionar fonemas e grafemas, operando na contagem, pronúncia, junção, 
separação e repetição de letras e sons das sílabas de palavras. 
Operar na contagem das palavras do texto/frase/estrofe (primeira e última). 
Identificar e operar aliterações e rimas de palavras (sons finais parecidos). 
Reconhecer e usar onomatopeia (som que representa).   
Reconhecer e operar com separação silábica (pares mínimos). 
Reconhecer e operar com sílaba inicial, medial e final de palavras. 
Reconhecer e operar com as sílabas de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas 
e polissílabas.  
Identificar a sílaba tônica nas palavras e construir o conceito de oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas. 
Reconhecer e usar encontros vocálicos.  
Reconhecer e usar dígrafo oral e nasal (am/em/im/om/um - an/en/in/on/un). 
Conhecer e usar as regularidades e algumas irregularidades da escrita. 
Reconhecer a utilização do “h” mudo. 
Compreender o uso das letras “l” e “u” no final das palavras. 
Utilizar corretamente nh, lh e ch.  
Reconhecer e identificar o uso de “cha”, “che”, “chi”, “cho” e “chu”.   
Compreender que a letra “l” pode representar o fonema /li/, assim como o /lh/. 
Compreender que a letra “c” pode representar o fonema /s/, assim como o /k/. 
Compreender a relação regular entre letra/som do “r” (inicial e forte) e o “rr”. 
Reconhecer que a letra “s” representa os fonemas /z/, /c/, /ç/ e /ss/. 
Reconhecer e identificar o uso de “sa”, “se”, “si”, “so” e “su”.  
Reconhecer e identificar o uso de “ce” e “ci”, diferenciando de “se” e “si”.  
Reconhecer e diferenciar o uso de “c” e “ç”. 
Reconhecer que a letra “x” representa os fonemas /s/, /ss/, /z/, /ch/ e /ks/. 
Reconhecer e identificar o uso de “xa”, “xe” e “xi”. 
Reconhecer o uso das letras S, SS e Z (inicial e medial).  
Reconhecer e identificar o uso da letra “z” no final das palavras. 
Utilizar adequadamente “m” antes de “p” e “b”. 
Reconhecer e grafar, corretamente, palavras terminadas em M e ÃO. 
Reconhecer e identificar o uso de “ma”, “me”, “mi”, “mo” e “mu”, diferenciando do 
uso de “na”, “ne”, “ni”, “no” e “nu”.  
Reconhecer e identificar o uso de “g”, “gu”, “gue” e “gui”. 
Reconhecer e diferenciar o uso de “ge”/“gue” e de “gi”/“gui” e “que”/“qui”.  
Reconhecer e identificar o uso das letras “g” e “j” iniciais. 
Reconhecer e identificar o uso de “ga”, “ge”, “gi”, “go” e “gu”.  
Reconhecer e identificar o uso da letra “q” inicial e medial. 
Reconhecer e identificar o uso de “qu” e “que”/”qui”. 
Reconhecer e diferenciar o uso de “ge” e “gi” de “je” e “ji”.  
Reconhecer e identificar o uso de “ja”, “je”, “ji”, “jo” e “ju”.  
Reconhecer e identificar o uso da letra “f” inicial, medial e final. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “v” inicial, medial e final. 
Reconhecer e identificar o uso das letras B, T, D, V, K. 

AB 
CONHECER 
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APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Reconhecer e diferenciar o uso de “br”, “pr”, “dr” e “tr”.  
Reconhecer e diferenciar o uso de “gr”, “br”, “dr”, fr”, “gr”, “pr”, “tr” e “vr”. 
Reconhecer e identificar o uso de “cla”, “cle”, “cli”, “clo” e “clu”. 
Reconhecer e diferenciar o uso de “cbl”, “cl”, “gl” e “pl”. 
Reconhecer e grafar, corretamente, palavras com plural ã-ão/ões – al-el-il/ais-eis-ois 
– m/ns – e-z/ês/es).  
Formar novas palavras a partir de prefixos (in/im)  e sufixos (ão/inha – oso/osa).  
Reconhecer e grafar, corretamente, palavras terminadas em ER/IR/OR/UR.  
Pronunciar palavras de forma audível, articulada e correta. 

AB 
CONHECER 

 
 
 
 
 
 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Reconhecer e usar palavras ordenadas nas frases. 
Reconhecer e usar ordenação de frases de um texto. 
Estabelecer a relação entre texto e imagem. 
Reconhecer e operar ampliação e redução de frases. 
Identificar impacto de incluir, excluir ou alterar os elementos da frase. 
Usar, corretamente ponto final. 
Usar adequadamente a vírgula.  
Perceber a finalidade dos pontos de exclamação e interrogação. 
Empregar corretamente os dois pontos e o travessão nos diálogos. 
Identificar as marcas de parágrafo e diálogo. 
Reconhecer e operar com rima. 
Reconhecer e operar com separação silábica de palavras canônicas e não canônicas 
e com RR e SS. 
Reconhecer e usar sinônimo/antônimo. 
Operar flexão e concordância nominal (gênero e número). 
Operar flexão e concordância verbal (pessoa e tempo). 
Reconhecer e usar os articuladores de relações de sentido (tempo). 
Reconhecer e usar recursos tipográficos (negrito, itálico, sublinhado, símbolos, letras 
maiúsculas, divisão de texto em título e subtítulos, cores, imagens, fotografias, 
ilustrações, gráficos, tabelas, expressões faciais etc.) 
Reconhecer e usar diferentes tipos de balões nas histórias em quadrinhos. 
 

VAI-VEM 
DAS 

PALAVRAS 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Manusear, com adequação, materiais de escrita nas diversas situações de 
aprendizagem. 
Traçar a letra cursiva maiúscula e minúscula, de acordo com os movimentos 
convencionais, controlando o traçado em relação à força empregada para impressão 
de letras no papel e ao espaço a ser ocupado para grafá-las. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, a escrita se orienta de cima 
para baixo e da esquerda para a direita. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, há convenções para indicar a 
delimitação das palavras (espaços em branco) e frases (pontuação). 
Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com as convenções gráficas 
apropriadas. 
Escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas. 
Identificar características dos aspectos tipológicos e gêneros textuais: (narrativo: 
contar uma história, relatar; expositivo/informativo: informar; dissertativo 
/argumentativo: convencer; injuntivo/prescritivo: explicar as etapas, como funciona, 
o que estabelece; poesia: emocionar, sensibilizar). 
Planejar a escrita do texto considerando o tema e a situação de comunicação, 
estabelecidos. (O quê?) 
Atender à finalidade da escrita. (Para quê?) 
Respeitar a proposta de interlocutores do texto. (Quem escreve e para quem?) 
Conhecer as características do texto. (Como?) 
Elaborar o pré-texto: de acordo com o conteúdo estabelecido. 
Rever o pré-texto e escrever o texto. 
Reler, avaliar e corrigir o texto. 
Editar texto, usando suporte estabelecido, manual ou digital, explorando recursos 
multissemióticos estabelecidos. 
Ilustrar a versão final do texto, quando for o caso. 

PARA 
GOSTAR 

DE 
ESCREVER 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

FLUÊNCIA 

 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), no trabalho sistemático com a 
FLUÊNCIA: 
Desenvolver a precisão e automatismo na decodificação das palavras; 
Decompor e compor palavras polissílabas; 
Decompor e compor palavras compostas por sílabas com diferentes padrões (V, CV, CCV, 
CVC, CCVC etc.); 
Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e 
rapidez; 
Ler textos de pequenas dimensões, utilizando o processo de reconhecimento de palavras; 
Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com 
precisão e rapidez; 
Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante 
sua leitura; 
Ler oralmente e sem hesitações textos familiares de pequenas dimensões (listas, 
manchetes e títulos de notícias, títulos e autores de textos de literatura (infantil, canções, 
parlendas, quadras, adivinhas, poemas etc.), após a leitura silenciosa e preparação 
prévia); 
Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras e pseudopalavras isoladas, textos de 
extensão curta, média e longa e complexidade simples, mediana e alta (narrativas, 
notícias da imprensa dirigida à criança, poemas, cartas, textos de divulgação científica e 
didáticos), após a leitura silenciosa e preparação prévia; 
Ler em voz alta, em situações de caráter público (festividades, saraus, feiras culturais, 
exposições etc.), com precisão, fluência e expressividade. 

CADERNO 

DE 

FLUÊNCIA 

CADERNO 

DE 

ATIVIDADES 
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COMPREENSÃO LEITORA 
Gêneros para o trabalho sistemático da LEITURA: 

• Instruções de atividades e 
enunciados de problemas 

• Etiquetas e crachás 

• Agenda 

• Regras de convivência 

• Listas 

• Rótulo 

• Embalagem  

• Brincadeiras 

• Receitas 
(culinária/poética) 

• Regras de jogo 

• Calendário 

• Curiosidades 

• Legendas  

• Campanha 
educativa/comunitária 

• Didático-expositivo 
(unidades, capítulos ou 
seções de livros didáticos) 

• Verbetes 

• Adivinha 

• Sinopses e resumo 

• Tabelas simples e de dupla 
entrada 

• Contos africanos 

• Contos acumulativos 

• Contos de fadas 

• Lendas indígenas 

• Fábula 

• Tirinhas 

• História em quadrinhos 

• Piadas ou anedotas 

• Poesia 

• Poemas infantis variados 
(tradicionais) 

• Canções infantis 

• Quadras populares 

• Notícias 

• Legendas de fotografias 
jornalísticas 

• Manchetes 

• Carta pessoal 

• Biografia e autobiografia 

• Cartão de boas-vindas 

• Bilhete  

• Trava-língua  

• Regras de convivência  

• Capa e contracapa de 
livros/revista/cd 

• Advinha/charada  

• Anúncio  

• Agenda  

• Informativo 

• Endereço  

• Horário de aula 

• Recado 

• Cartão postal 

• Parlenda 

• Letra de música 

• Miniconto 

• Reportagem 

• Infográfico/esquemas 

• Poema visual ou concreto  

• Ficha técnica 

• Orientações 

• Contos de fantasia 

• Contos fantásticos 

• Contos de terror 

• Contos de ficção científica 

• Crônica 

• Depoimento 

• Cordel 

• Mensagem 

• Ingresso; 

• Ilustrações/imagens/fotog
rafias/ quadro/tela 

• Mapas 

• Cartão de aniversário 
(tradicional e on-line) 

• Placas de alerta (trânsito)  

• Cupom 

• Marca/logomarca 

• Resenha/sinopse 

• Dicas 

• Mensagem de WhatsApp 

• Descrição (de pessoas) 

• Cartão de visitas 

• Bilhete de passagem 

• E-mail 

• Faixa 

• Cardápio 

• Anúncio publicitário 

• Texto de opinião 

• Cartaz 

• Entrevista 

• Programação 

• Bula de remédio 

PRODUÇÃO ESCRITA 
Gêneros para o trabalho sistemático: 

• Texto de opinião  

• Lista 

• Convite 

• Receitas 

• Tirinha 

• História em Quadrinhos 

• Poema  

• Instrução  

• Regras de jogo 

• Verbetes 

• Contos acumulativos  

• Contos de fadas 

• Conto de aventura 

• Lenda indígena 

• Relato de experiência 
vivida  

• Manchete de jornal 

• Carta pessoal 
 
Propostas de produção para o trabalho sistemático: 

• Nomes de pessoas 

• Frase com pontuação 

• Formas de letras 
variados 

• Reconto de história 

• Título do texto 

• Poema (estrofes 
divertidas) 

• Conto de aventura 

• Verbetes (definição 
criativa) 

• Narrativa (início, meio e 
fim) 

• História com sequência 
de imagens  

• Final da história  

• Cruzadinha 

• Resumo em tópicos 

• Características de 
personagens/super-
heróis 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO MAIS ALFABETIZAÇÃO 

LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

TÓPICOS OBJETOS DE CONHECIMENTO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS HABILIDADES 

T1
 –

 R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

d
e 

co
n

ve
n

çõ
e

s 
d

o
 

si
st

em
a 

al
fa

b
ét

ic
o

 Conhecimento do alfabeto do 

português do Brasil 

D01 
Distinguir as letras do alfabeto 

de outros sinais gráficos. 

D02 Reconhecer as letras do alfabeto. 

D03 Reconhecer a ordem alfabética. 

Conhecimento das diversas grafias 

do alfabeto 
D04 

Reconhecer as diferentes formas de 

grafar uma mesma letra ou palavra. 

Protocolos de leitura D05 Identificar as direções da escrita. 

Reconhecimento da palavra 

como unidade gráfica 
D06 

Identificar o espaçamento entre  

palavras na segmentação da escrita. 

T2
 –

 A
p

ro
p

ri
aç

ão
 d

o
 

si
st

em
a 

al
fa

b
ét

ic
o

 

Segmentação de 

palavras/Classificação 

de palavras por número de sílabas 

D07 
Identificar o número de sílabas de 

uma palavra. 

Construção do sistema de escrita 

alfabético e da ortografia 
D08 Identificar sílabas de uma palavra. 

Formas de composição de textos 

poéticos 
D09 Identificar rimas. 

Construção do sistema de escrita 

alfabético e da ortografia 
D10 

Identificar variações de sons de 

grafemas. 

Decodificação/Fluência de leitura 

D11 
Ler palavras formadas por sílabas 

canônicas. 

D12 
Ler palavras formadas por sílabas 

não canônicas. 

D13 Ler frases. 

T3
 –

 L
ei

tu
ra

, c
o

m
p

re
en

sã
o

, 

an
ál

is
e 

e 
av

al
ia

çã
o

 

Estratégias de leitura D14 Localizar informação explícita. 

Formas de composição de 

narrativas 

D15 
Reconhecer os elementos que 

compõem uma narrativa ouvida. 

D16 
Reconhecer os elementos que 

compõem uma narrativa lida. 

Leitura de imagens em narrativas 

visuais 
D17 Inferir informações em textos. 

Compreensão em leitura 

D18 
Reconhecer o assunto de um texto 

ouvido. 

D19 
Reconhecer o assunto de um texto 

lido. 

T4
 –

 U
so

s 

so
ci

ai
s 

d
a 

le
it

u
ra

 e
 d

a 

es
cr

it
a 

Compreensão em leitura 

D20 Reconhecer o gênero textual. 

D21 
Reconhecer a finalidade de textos 

de diferentes gêneros. 

 

 Apenas na avaliação diagnóstica. 

 Apenas na avaliação somativa (final). 
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MATERIAL ESTRUTURADO 

 O material para a implementação da proposta consta de: 

•  Caderno de atividades para os alunos: incluindo atividades diárias de leitura, compreensão textual, 

princípio alfabético e produção escrita. Os cadernos de atividades dos alunos compõem-se de vinte 

atividades, a serem realizadas diariamente, durante um mês de aula. Nesses cadernos estão 

contempladas as atividades que trabalham a alfabetização e o letramento. 

•  Caderno de textos de fluência: incluindo textos específicos para o trabalho com a fluência de leitura. 

•  Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 

atividades são complementares e consonantes ao caderno dos alunos, estão organizadas por blocos e o 

professor deve utilizá-las para o planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que 

as orientações didáticas e as atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes 

da aula. 

• Caderno de avaliação: Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando os 

descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões objetivas). 

• Caderno Suplementar: deve ser utilizado pelo professor como um subsídio teórico para o trabalho em 
sala de aula. 

 

BLOCOS 

Os conteúdos a serem trabalhados são organizados por blocos. Embora estejam separados por eixos, muitos 

conteúdos encontram-se contemplados em mais de um deles. Essa opção visa apontar para o tratamento 

integrado que deve ser dado aos conteúdos. 

 

PREDIÇÃO: Este bloco é trabalhado nas orientações didáticas. Visa preparar os alunos para a leitura, através do 

levantamento dos conhecimentos prévios e da motivação para ler o texto. 

 

LER É LEGAL!: Bloco que tem como objetivos colocar as crianças em contato com a 

variedade textual, desenvolver o prazer pela leitura, a linguagem oral e o conhecimento 

funcional da escrita, facilitando sua aquisição em relação ao código. O bloco Ler é 

Legal! tem relação direta com o desenvolvimento da fluência de leitura. 

A leitura fluente implica em automaticidade na decodificação das palavras. A fluência 

torna possível ler com velocidade, precisão e a prosódia (ritmo e entonação). Ler sem 

fluência compromete a compreensão, pois a atenção, memória e capacidade cognitiva 

ficam concentradas na identificação das palavras, não no tratamento e análise do sentido.  

 

AB CONHECER: Bloco que tem como objetivo promover a interação dos 

alunos com o alfabeto, percebendo-o como um conjunto de letras que 

formam todas as palavras. Este espaço na rotina e nas atividades dos 

alunos se caracteriza por desafiar as crianças a discriminar as letras, reconhecê-las na estrutura das palavras, 

observando as várias disposições das mesmas. Envolve dois eixos: 

      - Consciência fonológica/fonêmica: Antes que possam ter qualquer compreensão do princípio 

alfabético, as crianças devem entender que aqueles sons associados às letras são precisamente os sons 

da fala. Para aprender a ler, a criança precisa ter consciência de como funcionam as palavras. Precisa 

compreender que as palavras são feitas de sons.  

     - Princípio alfabético: É o conhecimento das letras do alfabeto, compreendendo que ele representa os 

sons da língua falada e a correspondência dos sons falados com a língua escrita. É a habilidade de associar 

sons a letras e de usá-las para formar palavras. O conhecimento da correspondência letra/som é um pré-

requisito para uma identificação efetiva das palavras. 
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CONVERSANDO COM O TEXTO!: Este bloco abrange as seguintes áreas: 

- Compreensão de textos: o leitor deve estabelecer relações entre os seus conhecimentos 

prévios e a nova informação que o texto lhe dá, fazer inferências, estabelecer comparações e 

formular perguntas relacionadas com o seu conteúdo. Esse processo é muito favorável para a 

criança, pois implica uma reação diante do texto: fazer perguntas ou hipóteses que poderão ser 

confirmadas ou rejeitadas. 

- Vocabulário: o conhecimento do vocabulário aumenta a compreensão do texto. Uma mesma palavra pode ter 

vários sentidos dependendo do contexto em que se encontra. Saber vocabulário significa identificar estas 

variações. 

 

VAI-VEM DAS PALAVRAS!: Este bloco tem por objetivo auxiliar os alunos a analisar a 

estrutura das frases, sua rede de relações entre palavras.   

 

PARA GOSTAR DE ESCREVER: Bloco que tem como objetivo oportunizar às crianças 

atividades de escrita. Este espaço na rotina e no caderno de atividades garante a 

experimentação da escrita como representação do que pensa ou fala. Fundamenta-se 

este bloco nas seguintes propostas: 

- Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes gêneros; 

- Produzir textos escritos de gêneros diversos, segundo critérios adequados aos objetivos, 

ao destinatário e ao contexto de circulação prevista. 

 

CADA TEXTO DO SEU JEITO!: Este bloco visa à comparação entre os textos de diferentes 

gêneros. 

 

PARA GOSTAR DE LER: Este bloco trabalha leituras de textos e livros para desenvolver o gosto pela leitura. 

 

ROTINA  

A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis. Tem o objetivo de garantir que as necessidades de aprendizagens dos alunos sejam atendidas.  

Estabelecer uma rotina é garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas num 

tempo previsto, cuja vivência constante garanta o desenvolvimento e/ou potencialização de determinadas 

competências. 

A rotina proposta é uma sugestão que cada professor deverá adaptar de acordo com as necessidades do 

seu grupo de alunos. 

 

ROTINA DO CADERNO DE ATIVIDADES 

Blocos 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Ler é legal! X X X X X 

Conversando com o texto X X X X X 

AB Conhecer X X X X X 

Vai-vem das palavras  X  X  X 

Para gostar de escrever  X  X  

Cada texto do seu jeito X X X X X 

Para gostar de ler  X  X  
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Observação: Nos primeiros cadernos, o bloco bloco Cada texto do seu jeito aparece em menor frequência pois 

priorizamos o bloco AB Conhecer. 

 

SUGESTÃO DE ROTINA DA AULA 

1º 2º 3º 4º 5º 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 

ESCREVER 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 

ESCREVER 

(30 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

FLUÊNCIA 

(20 min) 

FLUÊNCIA 

(20 min) 
FLUÊNCIA 

(20 min) 

FLUÊNCIA 

(15 min) 
FLUÊNCIA 

(20 min) 
OUTRAS 

DISCIPLINAS 

(20 min) 

OUTRAS 

DISCIPLINAS 

(20 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

PARA GOSTAR DE 

LER 

(25 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

PARA GOSTAR DE 

LER 

(20 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5min) 
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SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA DO BLOCO “LER É LEGAL!” 

 

1º Passo – LEITURA ORAL EXEMPLAR  

Objetivos: Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 

        Automatizar a decodificação de um maior número de palavras para permitir ao cérebro maior tempo 

para a compreensão. 

        Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e interesse a leitura do adulto, como exemplo de 

fluência. 

        Absorver as estruturas fundamentais da língua escrita. 

Procedimentos: Realizar duas leituras fluentes do texto, de forma clara e audível.  

 

2º Passo – CONTEXTUALIZAÇÃO OU RETOMADA DA LEITURA 

Objetivos: Tirar as dúvidas de compreensão da leitura. 

        Validar as hipóteses levantadas na predição. 

Procedimentos: Perguntas orais sobre o texto (estudo dirigido); esclarecimento de dúvidas sobre o sentido e a 

estrutura do texto, bem como do vocabulário. 

Tempo: Esta atividade gasta, mais ou menos, quinze minutos. 

 

3º Passo – SEGUNDA LEITURA EXEMPLAR 

Objetivos: Permitir ao aluno compreender o que, porventura, estava obscuro nas três primeiras leituras. 

Procedimentos: Realizar uma nova leitura do texto para os alunos. 

 

4º Passo – TREINO DE LEITURA  

Objetivos: Exercitar a velocidade de leitura e melhorar a fluência. 

Procedimentos: Leitura em dupla: uma criança lê o texto para a outra, que acompanha fazendo leitura silenciosa; 

leitura cumulativa; leitura antifônica; leitura de revezamento etc. 
 
 
 

Técnicas de leitura 
a) ANTIFÔNICA - Leitura feita pelo professor que indica cada palavra enquanto lê. Os alunos repetem a leitura do 

professor. 

b) COMPARTILHADA - Leitura feita pelo professor e acompanhada silenciosamente pelos alunos. 

c) REVEZAMENTO - Uma criança ou grupo começa a ler o texto num momento combinado todos param e outra 

criança ou grupo continua a leitura. 

d) CUMULATIVA - Uma criança lê o 1° parágrafo. Ela e a próxima leem o 2° parágrafo. E assim sucessivamente. 

e) EM DUPLAS - As crianças em duplas lerão uma para a outra. 

A criança que for o ouvinte da vez deverá anotar ou marcar no texto as palavras que o colega errar ou sentir 

dificuldades. 

Atenção! Na hora da leitura não faça do tempo de ler uma oportunidade de punir as crianças e nem coloque 

aquelas com dificuldades de leitura em situações embaraçosas como ler em voz alta. Acompanhe-as de perto.  

Ler deve ser um prazer!!! 
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ATIVIDADES DE REVISÃO 

(A PARTIR DO CADERNO 5) 

 
TRABALHO SISTEMÁTICO COM O BLOCO DAS ATIVIDADES DE REVISÃO 

Esse bloco de atividades irá colaborar no aperfeiçoamento do trabalho de ensino em sala de aula e no 
impacto da melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos, de forma eficiente. O bloco de Atividades de 
Revisão foi idealizado sob a perspectiva discursivo-interacionista, que considera a língua uma atividade interativa, 
inserida no universo das práticas sociais e discursiva, envolve interlocutores e propósitos comunicativos 
determinados e realiza-se sob a forma de diferentes gêneros de textos. 

 
Fique atento às orientações! 

O trabalho com essas atividades deverá ser planejado dentro da sua rotina de trabalho. Antecede à 
avaliação mensal, podendo ser proposto a resolução de forma individual, coletiva, oral, por escrito, como 
simulado, gincana, com dinâmicas, entre outros. Você poderá fazer a exploração de acordo com o ritmo de sua 
turma. Sempre de forma interativa.  

 
Mantenha o foco! 

1. COMO FAZER A RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE REVISÃO? 

• Para a garantia do sucesso do trabalho com esse material estruturado, você deve apropriar-se de todo o 
material, planejar previamente suas aulas, fortalecer seus conhecimentos e estratégias e buscar os recursos 
coerentes para apoiar no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e das alunas; 

• Esteja sempre atento às principais dificuldades dos estudantes, desde as mais elementares até as mais 
complexas;  

• Descubra os maiores desafios para sua turma. É importante verificar o desempenho dos alunos no momento 
de resolução das atividades “mais fáceis” e observar como eles se desenvolvem com as “intermediárias” e as 
“mais difíceis”; 

• Lembre-se que as habilidades mais básicas como a leitura e a fluência leitora devem ser garantidas por todos 
os alunos; 

•  Atente-se aos conhecimentos prévios ainda não consolidados por eles. Há sempre tempo para encorajá-los e 
dar suporte às suas necessidades;  

• Lembre-os que os conhecimentos já adquiridos, seja na sala de aula ou fora dela, são sempre bem 
importantes. Mas eles não podem se esquecer de usar esse conhecimento a favor da compreensão do texto 
que estão lendo. Isso é muito importante! 

• Vale à pena, com todos os textos desse caderno, explorar além das habilidades solicitadas pelos comandos e 
enunciados das questões de cada item. Faça uso rotineiro de estratégias que colaborem para a compreensão 
e fixação da aprendizagem dos estudantes. Boas estratégias criadas por você e por seus alunos são muito 
bem-vindas nesse processo; 

• Observar bem os elementos textuais, o título, a fonte, a estrutura e elaborar um breve resumo de cada texto 
do caderno, ajudará bastante na hora de interpretar não só os textos, como as questões e alternativas de 
respostas. Não se esqueça de estimulá-los a também fazerem isso no momento da avaliação, quando você 
não poderá ajudá-los. É preciso que eles demonstrem autonomia e segurança; 

• Encoraje-os a tirarem as dúvidas sempre que existirem. Dúvidas na hora da prova só aumentam a ansiedade, 
o que será prejudicial;  

• Lembre-os que as atividades devem ser feitas com consciência. E a avaliação também. 
 

Estimule todos os alunos a participarem com interesse das aulas! 
 

2. QUAIS AS COMPETÊNCIAS EXPLORADAS? 
Nesse Bloco de Atividades de Revisão, as habilidades de Língua Portuguesa estão associadas à 

competência de leitura e interpretação de textos.  
Assim para responder corretamente às questões, estimule os alunos a: 
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- fazer uma leitura atenta e com interpretação: Ler tudo atentamente: texto, fonte, comando, enunciado, 
alternativas de respostas. Esta é a premissa básica para solução de questões objetivas, especialmente as que 
trazem textos, imagens, gráficos ou tabelas; 
- concentrar-se e ler com atenção: Ler tudo atentamente, procurando interpretar não apenas as informações 
do enunciado, mas também das alternativas, para fazer as associações corretas. Atentar para o enunciado ou 
comando. Fazer o que o enunciado pede é fundamental. A interpretação inadequada muitas vezes acaba 
dificultando a resolução da questão; 
- decidir os passos e caminhos a serem percorridos: Explorar ou examinar rapidamente o que precisará fazer: 
olhar títulos, temas, subtemas, etc. Atenção aos enunciados e comandos dos itens. Identificar claramente o 
que é mesmo que a questão está solicitando, qual o assunto ou conteúdo envolvido; 
- analisar as alternativas de respostas: Os itens sempre trazem 4 alternativas (A, B, C e D), sendo que 
normalmente uma ou duas delas apresentam informações completamente incompatíveis com a pergunta, 
podendo ser facilmente eliminadas. Peça-os que sempre marquem um ¨x¨ ao lado destas respostas para saber 
que foram descartadas e então releia com muita atenção as que restaram e, por fim, optar por apenas uma 
delas. Lembre-os que cada questão apresenta uma única resposta correta.  

Acreditamos no seu potencial e em seus alunos também! 
 

3. E SOBRE A COMPLEXIDADE TEXTUAL DOS TEXTOS E DAS QUESTÕES? 

• Em relação aos textos selecionados para a composição desse bloco de atividades, há que se considerar a 
escolha de gêneros que variam do nível mais simples aos mais complexos, respeitando a progressão de 
aprendizagem esperada a cada etapa;  

• O trabalho com textos mais complexos exige estratégias interpretativas diversificadas; 

• O grau de complexidade dos textos e consequentemente das questões, refere-se, entre outras razões, à 
temática desenvolvida, às estratégias textuais usadas por seus autores, da escolha do vocabulário, dos re-
cursos sintático-semânticos empregados, bem como das determinações específicas do gênero e da época em 
que foi produzido; 

• Atenção! De um mesmo descritor da Matriz de Referência Para Avaliação Mais Alfabetização de Língua 
Portuguesa e de Matemática foram elaboradas questões derivadas de graus de complexidade distintas, tanto 
do ponto de vista do objeto analisado, o texto, quanto do ponto de vista da atividade sugerida, como as 
determinações específicas do gênero/conteúdo apresentado. É importante saber que os conteúdos, 
competências e habilidades são diferenciados, para que se possa detectar o que o aluno sabe, em razão das 
etapas próprias do processo de seu desenvolvimento. 

 
REFORCE COM OS ALUNOS:  

- Eliminar de início as alternativas que se mostrem estranhas ao assunto abordado; 
- Buscar as alternativas que apresentem maior coerência com o assunto ou o conteúdo cobrado; 
- Lembrar que quando for responder as questões, é preciso compreender, propor e executar um plano para a 
resolução e verificar a resposta dada. 

 
4. O QUE IMPORTANTE PACTUAR COM OS ESTUDANTES NO INÍCIO DO PROJETO? 

• Ressaltamos que para o processo de ensino e de aprendizagem transcorrer num ambiente tranquilo, 
descontraído e proveitoso dia a dia na sala de aula, o aluno deve privar-se de comportamentos agressivos, 
desrespeitosos e qualquer outro que venha a perturbar o ambiente necessário para a seriedade dos estudos.  

• A prática, através da realização das atividades rotineiras, implementada na sua rotina de sala de aula e 
realizada por seus alunos, é fundamental.  

“O trabalho escolar decorre de modo satisfatório se houver cuidado específico com o desenvolvimento das 
relações interpessoais em seu interior”. (Portela e Atta, 2001, p. 176) 

 
Atenção! Professor, essas dicas para resolução das atividades de revisão também são bem importantes para a 
resolução das avaliações de larga escala, que requer do aluno diversificadas estratégias pedagógicas de leitura e 
interpretação e que lhe permitirão resolver a prova com sucesso. 

Acreditamos no seu potencial e no de seus alunos também! 
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MATEMÁTICA 
 

INTRODUÇÃO 
 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática precisa acontecer com significação. É importante que 
as crianças construam o pensamento lógico-matemático de forma organizada, fazendo relação entre o que elas 
conhecem do seu meio sociocultural, com o que a escola ensina. 

Nesse sentido, a proposta de formação abrange um conjunto de ações significativas, que dão ênfase por 
um lado a um ensino matemático contextualizado, a partir de situações reais do cotidiano dos alunos e, por 
outro, à vivência dos conteúdos matemáticos através da manipulação do material concreto. O objetivo maior é 
instrumentalizar o aluno para criar e resolver situações-problemas, com compreensão, refletindo sobre as 
situações que os rodeiam e promovendo a construção do pensamento lógico abstrato. 

Preocupamo-nos em desenvolver o conhecimento matemático, despertando no educando o espírito da 
investigação, além de fornecer elementos básicos para a participação desses na vida em sociedade, formando 
alunos capazes de crítica e autocrítica, e que pensem criativamente. 
 
MATERIAL ESTRUTURADO 

 Material para a implementação da proposta: 

• Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 
atividades são complementares e consonantes ao livro didático e o professor deve utilizá-las para o 
planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que as orientações didáticas e as 
atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes da aula. 

• Livro didático. 
 

SUGESTÃO DE ROTINA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

Apresentação de uma situação desafiadora ou situação- problema: Apresentar o conteúdo a partir de uma 

situação-problema.  

 

Vivência com o material concreto: Vivenciar a partir de situações significativas propostas pelo professor os 

conteúdos abordados favorecendo a compreensão do mesmo.  

 

Atividade do aluno – Livro didático: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  

As atividades estão agrupadas em torno dos eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas e Números e operações. 

As atividades de Tratamento da informação permeiam os demais blocos. 
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SUGESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS – 3 atividades semanais 
ETAPA 1 
ESPAÇO E FORMA 

• Orientar-se por um sistema de coordenadas de modo a determinar as direções em cima e embaixo, à 
frente e atrás, ao lado (direita e esquerda) em relação ao próprio corpo. D14 (EF02MA12) 

• Identificar os conceitos espaciais tomando como referência o próprio corpo. D14 (EF02MA12) 

• Identificar a localização de pessoa e/ou objeto tendo como referência o próprio corpo. D14 (EF02MA12) 

• Identificar relações espaciais entre objetos e pessoas considerando referências que não seu próprio 
corpo. D14 (EF02MA12) 

• Descrever situações vivenciadas destacando as relações espaciais. D14 (EF02MA12) 

• Representar com objetos (blocos e massa de modelar etc.) vivências ocorridas na escola, utilizando os 
conceitos espaciais.  (EF02MA12) 

• Representar com desenho vivências ocorridas na escola, utilizando os conceitos espaciais.  (EF02MA12) 

• Descrever oralmente as representações realizadas destacando as relações espaciais. D14 (EF02MA12) 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar os termos: antes, entre, depois, ontem, hoje, amanhã, agora, já, pouco tempo, muito tempo, ao 
mesmo tempo, depressa e devagar. D20 (EF02MA18) 

• Localizar atividades no quadro das rotinas diárias de sala de aula e nos dias da semana. D20 (EF02MA18) 

• Reconhecer a sequência dos dias da semana, nomeando-os corretamente. D20 (EF02MA18) 

• Identificar o calendário como forma de registro do tempo. D20 (EF02MA18) 

• Identificar a hora como unidade de medida de tempo. D19 (EF02MA19) 

• Utilizar o relógio analógico para marcar o tempo. D19 (EF02MA19) 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Realizar contagem oral até 1.000 da sequência numérica de 1 em 1, 2 em 2, 5 em 5 e 10 em 10 a partir de 
um número determinado. D1 – D4 – D7 (EF02MA01 - EF02MA02) 

• Realizar contagem de objetos de um grupo estabelecendo correspondência entre o objeto contado e o 
nome do número, mantendo a sequência dos nomes numéricos e contando todos os objetos sem omitir 
nenhum. D3 (EF02MA01 - EF02MA02 – estimativa de contagem) 

• Expressar o número de objetos obtidos em uma contagem.  D1(EF02MA02) 

• Grafar corretamente os algarismos de até duas ordens.  

• Completar sequência numérica de números de dois algarismos, com intervalo de 1 e de 2. D7  

• Reconhecer números no contexto diário. 

• Demonstrar, com uso de materiais, que dois ou mais grupos de objetos podem ser reunidos, passando a 
constituir um grupo maior. D8 - D10(EF02MA03) 

• Demonstrar, com uso de materiais, que um ou mais objetos podem ser acrescentados a outro grupo 
tendo como resultado um grupo maior. D8 – D10(EF02MA03) 

• Demonstrar, com uso de materiais, que é possível retirar um grupo de objetos de outro grupo, desde que 
esse seja igual ou maior. D8 – D10(EF02MA03) 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula. D21 (EF02MA23) 

• Ler e localizar informações e dados em tabelas simples. D21 (EF02MA22) 

• DESCRITORES DO CADERNO 1: D14 – D19 – D20 – D01 – D03 - D04 – D07 – D08 –D10– D21 
 
ETAPA 2 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar posição de pessoa e/ou objeto presentes em representações utilizando um ponto de 
referência e orientação a partir de seu próprio corpo. D14 (EF02MA12) 

• Movimentar-se e/ou deslocar-se mediante determinadas orientações espaciais. Orientações didáticas 
(EF02MA12) 

• Realizar movimentação e/ou deslocamento de objeto a partir de determinadas orientações espaciais. 
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(EF02MA12) 

• Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa fornecendo-lhe determinadas orientações 
espaciais. (EF02MA12) 

• Reproduzir deslocamentos em malhas quadriculadas. (EF02MA13) 

• Registrar deslocamentos à medida em que são realizados, utilizando setas indicadoras de sentido. 
(EF02MA13) 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Ler hora exata em relógios analógicos. D19 (Na matriz tem relógio digital) (EF02MA19) 

• Ler horas exatas ou com fração de 30 minutos em relógios digital e analógico. (EF02MA19) 

• Registrar horas exatas ou com fração de 30 minutos apresentadas em relógios digital e analógico. 
(EF02MA19) 

• Usar relógio digital ou analógico para marcar tempo e medir tempo gasto nas atividades cotidianas. 
(EF02MA19) 

 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Comparar dois grupos de objetos para descobrir a diferença numérica entre eles, ou seja, quanto um 
possui a mais ou a menos.  D08 (EF02MA03) 

• Indicar quantos objetos faltam a um grupo para que este tenha uma determinada quantidade. 
(EF02MA03) 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração utilizando estratégias 
próprias. D10 (EF02MA06) 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos (adição e subtração).  (EF02MA06) 

• Realizar cálculos utilizando estratégias próprias (adição e subtração). D10  (EF02MA06) 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Preencher gráfico pictórico com dados relativos a atividades de sala de aula. (EF02MA23) 

• Preencher gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada. (EF02MA23) 

• Ler informações e dados em gráfico pictórico, de colunas e de barras produzido pela turma. D22 
(EF02MA22) 

• DESCRITORES CADERNO 2: D22 

• DESCRITORES CADERNO 2 (revisão): D14 – D19 – D08 
 
ETAPA 3  
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar a localização e a movimentação de pessoas e/ ou objetos em desenhos, gravuras, fotos, 
maquetes, malhas quadriculadas e itinerários. D14 (EF02MA12) 

• Descrever a localização e a movimentação de pessoas e/ou objetos no espaço. (EF02MA13) 

• Identificar as figuras tridimensionais, denominando-as (cubo, esfera, paralelepípedo, pirâmide).  D12 
(EF02MA14) 

• Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. D12 
(EF02MA14) 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Medir comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas. D18 (EF02MA16) 

• Comparar o resultado de medições realizadas com o uso de unidades de medida não padronizadas. D18 – 
D17 – D16 (EF02MA16) 

• Identificar as cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro. D15 (EF02MA20) 

• Utilizar dinheiro em brincadeiras. D15 (EF02MA20) 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Escrever números de dois algarismos.  

• Ler números de dois algarismos.  
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• Utilizar a calculadora para produzir escritas numéricas.  

• Ordenar números de dois algarismos em série, crescente e decrescente. (EF02MA01 e EF02MA09) 

• Determinar número que vem logo após outro ou imediatamente antes de outro. (EF02MA09) 

• Identificar números pares resultantes de agrupamentos de dois objetos e números ímpares por exclusão.  

• Reconhecer a escrita numérica de números pares e ímpares.  

• Utilizar estimativas ao trabalhar com quantidades.  

• Estabelecer relações numéricas para obter os resultados dos fatos fundamentais. D9 (EF02MA05) 

• Identificar os fatos fundamentais da adição e da subtração.  D9 (EF02MA05) 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Preencher tabela simples com dados relativos a atividades de sala de aula. D21 (EF02MA23) 

• Ler e localizar informações e dados em tabelas simples. D22 (EF02MA22) 

• DESCRITORES CADERNO 3: D12 – D16 - D18 – D15 – D9  

• DESCRITORES CADERNO 3 (revisão): D14 – D21 – D22 
 
ETAPA4 
ESPAÇO E FORMA 

• Reproduzir formas geométricas tridimensionais. D12 (EF02MA14) 

• Apontar características observáveis nas figuras tridimensionais como: formas arredondadas ou pontudas; 
superfícies planas ou curvilíneas; possibilidade de rolar ou não; e outras. D12 (EF02MA14) 

• Descrever figuras tridimensionais a partir de experimentações realizadas com as mesmas. D12 
(EF02MA14) 

• Comparar figuras tridimensionais a partir de experimentações realizadas com as mesmas. D12 
(EF02MA14) 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar características do sistema monetário brasileiro, reconhecendo os valores de moedas e cédulas. 
D15 (EF02MA20) 

• Comparar valores para reconhecer o que é mais caro e mais barato. (EF02MA20) 

• Relacionar os valores de moedas e cédulas. D15 (EF02MA20) 

• Utilizar a notação R$ para expressar valores. (EF02MA20) 

• Resolvendo problemas que envolvam situações de compra e venda. (EF02MA20) 

• Ler e escrever quantias monetárias por extenso. (EF02MA20) 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Registrar os fatos fundamentais da adição e da subtração na forma horizontal e vertical.  D9  (EF02MA05) 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração utilizando estratégias 
próprias. D10 (EF02MA06) 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos (adição e subtração). (EF02MA06) 

• Identificar padrões, investigando regularidades em sequências de números, objetos ou figuras. 
(EF02MA10) 

• Reconhecendo os elementos faltantes em sequências de números, objetos ou figuras. (EF02MA11) 

• Descrever a regularidade em uma sequência de objetos ou figuras, por suas características. (EF02MA10) 

• Construir sequências de objetos ou figuras, conforme a regularidade estabelecida. (EF02MA11) 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Preencher gráfico pictórico com dados relativos a atividades de sala de aula. (EF02MA23) 

• Preencher gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada. (EF02MA23) 

• Ler informações e dados em gráfico pictórico, de colunas e de barras produzido pela turma. D22 
(EF02MA22) 

• DESCRITORES CADERNO 4 (revisando): D12 – D10 – D15 – D9 – D22 Progressão das habilidades já 
estudadas 
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ETAPA5  
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar posição de pessoa e/ou objeto presentes em representações utilizando um ponto de 
referência distinto do seu próprio corpo. D14 (EF02MA12) 

• Traçar itinerários vivenciados nas situações do cotidiano.  (EF02MA13) 

• Descrever os itinerários percorridos focalizando as orientações espaciais utilizadas.  (EF02MA12) 

• Interpretar movimentação e/ou deslocamento em diversas representações, utilizando as orientações 
espaciais apropriadas e suas terminologias.  (EF02MA12) 

• Identificar as figuras planas, nomeando-as (triângulo, quadrado, retângulo, losango, círculo).  D13 
(EF02MA15) 

• Identificar formas planas nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. (EF02MA15) 

• Identificar figuras planas em representações como desenhos, fotos, pinturas, gravuras. (EF02MA15) 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar os termos: menor, maior, médio, alto, baixo, comprido, curto, estreito, largo, longe, perto. 
(EF02MA16) 

• Reconhecer o uso das medidas de comprimento em situações práticas do cotidiano. (EF02MA16) 

• Identificar o metro como unidade padrão de medida de comprimento. D17 (EF02MA16) 

• Medir comprimentos utilizando o metro não graduado. (EF02MA16) 

• Comparar o resultado de medições realizadas com o metro não graduado. (EF02MA16) 

• Identificar instrumentos padronizados de medir comprimentos. (EF02MA16) 

• Identificar instrumentos de medida de comprimento adequados à extensão de objetos a serem medidos.  
(EF02MA16) 

• Reconhecer o metro, o centímetro e o milímetro como unidades de medida padronizadas. (EF02MA16) 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Escrever números de três algarismos.  

• Ler números de três algarismos.  

• Ordenar números de três algarismos em série, crescente e decrescente. D8 (EF02MA11) 

• Reconhecer a escrita numérica de números pares e ímpares.  

• Realizando agrupamentos de 10 dezenas para dar origem à centena. D5 

• Nomeando as três primeiras ordens. D5 (EF02MA01) 

• Determinando o valor posicional dos algarismos em números de até três ordens. D5 (EF02MA01) 

• Relacionar centena/dezenas/unidades. D5 (EF02MA01) 

• Realizando a composição ou decomposição de números naturais com até três algarismos, conforme  

• o princípio aditivo. D6 (EF02MA04) 

• Realizar agrupamentos de dez determinando o número de grupos e a quantidade de objetos que sobram. 
D5 

• Representar números de três algarismos utilizando diferentes materiais.  
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Preencher tabela de dupla entrada com dados relativos a atividades de sala de aula. D21 (EF02MA23) 

• Ler e localizar informações e dados em tabelas de dupla entrada. D21 (EF02MA22) 

• DESCRITORES CADERNO 5: D13 – D17 – D5 – D6  

• DESCRITORES CADERNO 5 (revisão): D14 – D21 – D08 – D18  
 
ETAPA 6 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar o quadrado e o retângulo nas faces do cubo e do paralelepípedo. (EF02MA15) 

• Reproduzir figuras planas por meio de recortes e dobraduras.  D13 

• Representar figuras bidimensionais no geoplano.  

• Descrever as figuras bidimensionais no geoplano explicando como se faz para obtê-las.  
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• Reproduzir o quadrado e retângulo na malha quadriculada. 

• Relacionar figuras planas, apontando semelhanças e diferenças. (EF02MA15) 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer o uso das medidas de massa em situações práticas do cotidiano.  D17 – D18 (EF02MA17) 

• Reconhecer o quilograma e o grama como unidades de medida padronizadas. (EF02MA17) 

• Identificar diferentes tipos de balança como instrumento para medir massa.  (EF02MA17) 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Demonstrar, com uso de materiais, que quantidades iguais podem ser reunidas para se obter outra, 
relacionando a adição de números iguais à multiplicação com uso da expressão "vezes”.  

• Estabelecer relação de proporcionalidade entre dois números utilizando diferentes materiais.  

• Demonstrar com uso de materiais que uma quantidade pode ser repartida em partes numericamente 
iguais.  

• Estabelecer relações numéricas para obter os resultados dos fatos fundamentais (multiplicação, divisão).  

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão utilizando 
estratégias próprias e descrever o processo realizado. D11 (EF02MA07 e  EF02MA08) 

• Reconhecer o número ordinal como indicador de ordem. D2 

• Ler números ordinais até 30°. D2 

• Escrever números ordinais até 30°. D2 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Interpretar dados e informações, apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. (EF02MA22) 

• Resolver problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D21 – D22 
(EF02MA22) 

• Aplicar conceitos de probabilidade, identificando eventos cotidianos que envolvam noções de acaso. 
(EF02MA21) 

• DESCRITORES CADERNO 6: D11 – D02 

• DESCRITORES CADERNO 6 (revisão): D13 – D17 – D18 – D21 – D22  
 
ETAPA 7  
ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer eixos de simetria, identificando-os nos objetos do mundo físico e em elementos da natureza. 

• Identificar elementos de simetria e não simetria. 

• Construir formas simétricas a partir de dobraduras e recortes. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar recipientes graduados adequados para medir diferentes capacidades.  D17 – D18 (EF02MA17) 

• Reconhecer o uso das medidas de capacidade em situações práticas do cotidiano. (EF02MA17) 

• Reconhecer o litro e mililitro como unidades de medida padronizadas. (EF02MA17) 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar o sistema de numeração romano, identificando os algarismos, e seus respectivos valores, até 
X. 

• Identificar os números em situações do cotidiano. 

• Ler números até X. 

• Representar  Representar números  naturais  com  até  três algarismos, usando os sinais > e <, para 
compará-los em pares. 

• Completar sequência numérica com intervalo igual a 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. D7 (EF02MA11) 

• Construir sequência numérica com intervalo igual a 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. (EF02MA09) 

• Identificando a localização de números de até três ordens na reta numérica. 

• Calcular adição com números de dois algarismos, com reserva. (EF02MA06) 
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• Resolver problemas de adição sem reserva ou de subtração sem reagrupamento, com números de até 
três algarismos. D10 (EF02MA06) 

• Resolver problemas de adição sem reserva e subtração sem reagrupamento, ao mesmo tempo, com 
números de até dois algarismos. D10 (EF02MA06) 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Preencher tabela de dupla entrada com dados relativos a atividades de sala de aula. D21 (EF02MA23) 

• Ler e localizar informações e dados em tabelas de dupla entrada. (EF02MA22) 

• Classificar eventos cotidianos, que envolvam o acaso, como acontecerá, não acontecerá ou pode 
acontecer. (EF02MA21) 

• Realizar experimentos predefinidos, com uma tentativa, em eventos cotidianos, que tenham mais de um 
resultado. (EF02MA21) 

• DESCRITORES CADERNO 7 (revisão): D07 – D17 – D18 – D10 – D21 Progressão das habilidades já 
estudadas 

 
ETAPA 8 
ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer elementos primitivos da geometria, identificando linhas retas e curvas. 

• Identificar a diferença entre curvas abertas e fechadas. 

• Identificar a diferença entre linha aberta e fechada. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Relacionar medidas significativas, utilizando, com noções de sentido, os termos: quente, frio e gelado, 
para referenciar a medida de temperatura. 

• Utilizar, com noções de sentido, os termos: grosso, fino, estreito, largo, fundo e raso, para referenciar 
dimensões. 

 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Relacionando a multiplicação à ideia de adição de parcelas iguais, de proporcionalidade e configuração  
retangular. 

• Relacionar a divisão à ideia de distribuição em partes iguais. 

• Calcular multiplicação de números de 1 a 10 por 2, 3, 4, 5 e 10, sem reserva; (EF02MA07) 

• Calcular divisões inversas das multiplicações de números de 2 a 10 por 1, 2, 3, 4, 5 e 10. 

• Resolvendo problemas que envolvam as ideias da multiplicação e da divisão, inclusive com dobro, triplo, 
metade e terça parte. D11 (EF02MA07 e EF02MA08) 

• Representar números racionais, dividindo coleções de materiais disponíveis em duas e quatro porções 
iguais; 

• Dividindo um objeto em duas e quatro partes iguais. 

• Registrar metades e quartos graficamente. 

• Aplicar conceitos de porcentagem, interpretando-os. 

• Reconhecendo, no contexto diário, 100% e 50%. 

• Identificar a representação gráfica de 100% e 50%. 

• Representar graficamente 100% e 50%. 

• Estabelecer relação de 50% com metade e 100% com o todo. 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Interpretar dados e informações, apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. (EF02MA22) 

• Resolver problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D21 – D22 
(EF02MA22) 

• DESCRITORES CADERNO 8 (revisão): D11 – D21 – D22 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO MAIS ALFABETIZAÇÃO 

MATEMÁTICA – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

TÓPICOS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
DESCRITORES HABILIDADES 

T1 – Números e 

Operações 

 

Leitura, escrita, comparação 

e ordenação de números de 

até três ordens pela 

compreensão de 

características do sistema de 

numeração decimal (valor 

posicional e papel do zero) 

 

D01 
Executar a contagem de um grupo 

de objetos/pessoas/animais. 

D02 Reconhecer números ordinais. 

D03 
Corresponder números naturais à 

sua escrita por extenso. 

D04 
Identificar números naturais segundo 

critério de ordem. 

D05 
Reconhecer características do sistema 

de numeração decimal. 

Composição e decomposição 

de números naturais 
D06 

Identificar composição ou decomposição 

de números naturais. 

Identificação de regularidade 

de sequências e 

determinação de elementos 

ausentes na sequência 

D07 
Completar sequências de números 

naturais. 

Comparação e ordenação de 

elementos de uma coleção 
D08 

Comparar ou ordenar quantidades pela 

contagem. 

Construção de fatos 

fundamentais 

da adição e da subtração 

D09 
Executar a adição e subtração com 

números naturais. 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar, 

retirar) 

D10 

Utilizar números naturais, envolvendo 

diferentes significados da adição ou da 

subtração, na resolução de problemas. 

Problemas envolvendo 

adição de parcelas iguais 

(multiplicação) e os 

significados de dobro, 

metade, triplo e terça parte 

D11 

Utilizar números naturais, envolvendo o 

significado multiplicação ou da divisão, 

na resolução de problemas. 

T2 – Geometria 

Figuras geométricas 

espaciais: 

reconhecimento e 

características 

D12 
Identificar representações de figuras 

tridimensionais. 

 

Figuras geométricas planas: 

reconhecimento e 

características 

D13 
Identificar representações de figuras 

bidimensionais. 

 

Localização e movimentação 

de pessoas e objetos no 

espaço, segundo pontos de 

referência e indicação de 

D14 

Identificar a localização ou a 

movimentação de pessoas ou objetos em 

uma representação plana do espaço. 
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mudanças de direção e 

sentido 

 

Sistema Monetário 

Brasileiro: reconhecimento 

de cédulas e moedas e 

equivalência de valores 

D15 
Identificar e corresponder cédulas e/ou 

moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

T3 – Grandezas 

e Medidas 

Medida de comprimento, de 

capacidade e de massa: 

unidades convencionais e 

não convencionais 

D16 

Comparar ou ordenar o objeto/pessoa/ 

animal por meio dos atributos de 

tamanho, comprimento, espessura, 

altura e capacidade. 

Medida de comprimento, 

capacidade e de massa: 

unidades convencionais 

e não convencionais 

D17 

Identificar instrumentos utilizados 

para medir determinadas grandezas 

(comprimento, capacidade e massa). 

D18 
Executar a medição de grandezas por 

meio de medidas convencionais ou não. 

Leitura de horas em relógios 

digitais 
D19 Reconhecer horas em relógio digital. 

Medidas de tempo: intervalo 

de tempo, uso do calendário 

e ordenação de datas 

D20 
Utilizar medidas de tempo na resolução 

de problema. 

T4 – Tratamento 

da Informação 

Coleta, classificação e  

representação de dados em 

tabelas simples e de dupla 

entrada em gráficos de 

colunas 

D21 
Identificar informações a partir de 

dados dispostos em tabelas. 

D22 
Identificar dados apresentados por meio 

de gráficos. 

 

 Apenas na avaliação diagnóstica. 

 Apenas na avaliação somativa (final). 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser periódica e sistemática e destina-se a revelar as dificuldades dos alunos para que 
seja possível fazer as intervenções necessárias na sala de aula. 

As avaliações constituem, ao mesmo tempo, um forte instrumento de gestão escolar e um instrumento 
de acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelos Coordenadores Pedagógicos das escolas. 

Se o trabalho pedagógico se realiza na aprendizagem dos alunos, a avaliação pode nos revelar como 
anda esse trabalho, quais são as debilidades do ensino e da aprendizagem e quais pontos desse processo de 
ensino-aprendizagem precisam de intervenções pedagógicas. 

Quando, por exemplo, a avaliação revela que a maior parte dos alunos de uma determinada turma do 
2º ano tem dificuldades com a fluência de leitura, o Coordenador Pedagógico pode levantar variadas hipóteses e 
suas respectivas possibilidades de intervenção. Pode acontecer que o próprio professor tenha dificuldades em 
fazer a leitura exemplar, e nesse caso o trabalho deve ser realizado com ele. Pode ser que o próprio professor se 
dê conta que é preciso ler mais vezes com os alunos para que eles ganhem mais fluência.  

Em todos os casos, para professores, coordenadores pedagógicos e para a gestão da escola, a avaliação 
que propomos não é punitiva. Ela tem caráter diagnóstico e deve servir para apontar as debilidades no trabalho 
realizado na sala de aula e apontar as possibilidades de intervenção para corrigir essas debilidades.  

Por isso esta avaliação é, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho e acompanhamento do professor, 
do coordenador pedagógico e da gestão da escola, não sendo substitutiva de outras avaliações de caráter mais 
formativo realizadas pelo professor. 

 
Para o 2º ano são propostos dois tipos de avaliação: 

• Avaliação de proficiência no sistema de escrita e leitura: elaborada em forma de itens de prova 
(questões objetivas), tem a finalidade de familiarizar os alunos com os modelos de prova das avaliações 
estaduais e nacionais e fornecer ao professor um diagnóstico do nível de proficiência dos seus alunos. 

 

• Avaliação da fluência de leitura: Pelo menos uma vez por mês o professor deverá “medir” a qualidade da 
leitura, para observar seu progresso. Os textos para esta avaliação são disponibilizados pelo Programa. 
A avaliação da fluência de leitura pode ser feita na sala de aula, chamando um aluno de cada vez, ou em 
sala separada. Em ambos os casos é importante o auxílio do coordenador pedagógico. Enquanto um 
aluno é avaliado, o restante dos alunos deve fazer outra atividade. 
No cronograma de atividades, são dedicados três dias para esta avaliação, durante os quais o professor 
não deverá trabalhar com as atividades do Caderno do aluno, mas organizar atividades específicas para 
as dificuldades apresentadas pelos alunos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 

ESTUDOS SUPLEMENTARES 
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É preciso saber! 
 

ALFABETIZAR E LETRAR: NOSSA ESCOLA CONSEGUE ATENDER A ESTA DEMANDA? 
Jocelaine Regina Duarte Rossi 

 
“Tive um chão (mas já faz tempo) 

Todo feito de certezas 
Tão duras como lajedos. 

Agora (o tempo é que o fez) 
Tenho um caminho de barro 

Umedecido de dúvidas. ” 
 

Os versos acima são fragmentos do poema As ensinanças da dúvida2 do poeta amazonense Thiago de 
Mello. Foram escolhidos para abrir este texto, para que nos deliciemos com sua beleza e, também, para que 
iniciemos uma reflexão sobre algumas controvérsias teóricas e metodológicas que têm envolvido o processo de 
alfabetização escolar. 

As certezas que porventura tínhamos sobre este tema (nosso chão lajedo), em boa parte, não nos 
sustentam mais. Os estudos e pesquisas realizados nesta área, ao invés de pavimentar nosso percurso, têm 
umedecido nosso chão de terra com dúvidas, nos obrigando a ficar atentos a cada passo do caminho. Ao invés de 
lamentar esta instabilidade, preferimos enaltecê-la, pois cremos ser assim que avançamos e produzimos 
conhecimentos. 

Ensinar as primeiras letras, ajudar os alunos a apropriarem-se do sistema de escrita, apesar de 
primordial, já não esgota a função dos primeiros anos do ensino fundamental. É preciso garantir que as crianças 
aprendam a ler e escrever com autonomia, mas fundamentalmente, que façam uso dessa aprendizagem em suas 
ações sociais cotidianas. É preciso alfabetizar e letrar. E, a partir dessa nova exigência, surge um termo novo para 
o vocabulário dos educadores: letramento. 

A palavra letramento é relativamente recente no léxico da Língua Portuguesa3. Se buscarmos localizá-la 
em edições mais antigas, mesmo dos nossos dicionários mais tradicionais, não a encontraremos. Apesar da 
palavra letramento ser pouco conhecida, outras palavras do mesmo campo semântico nos são muito familiares 
como: analfabetismo, analfabeto, alfabetizar, alfabetização, alfabetizado e, mesmo, letrado e iletrado. Essas 
palavras já nos eram familiares, pois convivemos com pessoas que sabem ler (alfabetizadas) e pessoas que não o 
sabem (analfabetos) desde os tempos do Brasil colônia.  

Como já foi enunciado acima, o termo letramento surge porque apareceu um fato novo que 
precisávamos nomear, um fenômeno até então inexistente4: pessoas se alfabetizando, aprendendo a ler e 
escrever, mas não necessariamente incorporando a prática da leitura e da escrita em suas vidas. Fomos 
descobrindo que aprender a ler e escrever não é suficiente. A criança (e também o adulto) precisa desenvolver a 
compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética e saber usá-lo, em situações reais de 
comunicação. Precisamos, a partir dessa constatação, ampliar nosso conceito de alfabetização.  

Segundo Magda Soares, pesquisadora mineira que a vários anos estuda o conceito e as implicações do 
letramento, este termo deriva da palavra inglesa literacy que designa “a condição de ser letrado”, mas no 
português assume um significado mais amplo, não podendo ser considerado sinônimo de “letrado”. 

Tomemos, portanto, a definição de letramento da autora citada:  
Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. É 
o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita e de suas práticas sociais.  

 
2 MELLO, Thiago. Os estatutos do homem. Coleção Literatura em minha casa, Vol 1, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
3 Os primeiros registros escritos da palavra letramento datam de meados dos anos 80. 
4 Não está nos objetivos desse texto discutir questões relativas ao dinamismo da Língua portuguesa, mas abre-se aqui um 
espaço para reflexões futuras: a língua é um instrumento vivo que se transforma como se transformam seus usuários. Basta 
pensarmos nas muitas palavras que paramos de utilizar por deixarem de ser significativas para o tempo no qual vivemos e 
quantos vocábulos novos e ampliações de sentidos foram introduzidos ao nosso falar, por exemplo, pelo avanço da internet 
no nosso meio (e-mail, teclar, internauta etc.) 
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Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever. Aprender a ler e 
escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a 
língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua 
‘propriedade’. (Soares, 2003) 

A grande diferença entre os dois conceitos (alfabetização e letramento) é que o indivíduo alfabetizado 
é aquele que sabe ler e escrever e domina a técnica da leitura e da escrita. Já o indivíduo que vive em estado de 
letramento é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita.  

Mas que demandas sociais seriam essas? Para a sociedade na qual vivemos poderíamos citar: ler com 
autonomia livros, jornais e revistas, redigir um ofício, um requerimento, preencher um formulário, escrever uma 
carta ou e-mail, encontrar informações num catálogo telefônico, numa conta de luz, ler um contrato, um manual 
de instruções, uma bula de remédios etc. 

Note-se que na frase acima está em destaque a expressão para a sociedade na qual vivemos. Quando 
falamos em ler e escrever, estamos falando de duas habilidades que têm inúmeras graduações de proficiência. 
Uma pessoa pode dominar a leitura ao nível da leitura de uma carta com palavras familiares ou ter condições de 
ler com compreensão o último livro de Saramago (A viagem do elefante). 

Da mesma forma, pode dominar a escrita ao nível da produção de um bilhete simples ou ser capaz de 
produzir uma dissertação ou tese ou mesmo um soneto. Os níveis de letramento adequados são difíceis de 
estabelecer, pois dependem do grupo social do qual o indivíduo faz parte. 

É fundamental que levantemos outra questão: O que se deve priorizar, alfabetização ou letramento?  
Aqui vale um alerta: precisamos considerar a tendência da educação de aderir aos modismos, 

oscilando por vezes entre aportes teóricos e metodológicos extremos, como se fosse um pêndulo. Letramento, 
não surge para substituir o termo alfabetização, bem como as atividades que envolvem práticas sociais de leitura 
e escrita não substituem as atividades especificamente planejadas para o aprendizado do sistema de escrita, que 
é uma convenção e, portanto, precisa ser ensinado aos membros inexperientes da cultura. Convém lembrar, 
também, que o baixo nível de letramento só começa a tornar-se visível quando se resolve minimamente a 
questão do analfabetismo. 

Não estamos afirmando que se deva priorizar um em relação ao outro, nem mesmo que precisemos 
dividir o processo em momentos estanques, primeiro vamos alfabetizar, para depois letrar. Ambos os processos 
podem e devem acontecer simultaneamente, mas em alguma medida, o letramento depende da alfabetização, 
do domínio do sistema de escrita. 

De acordo com Magda Soares, alfabetizar e letrar “são processos independentes, mas 
interdependentes e indissociáveis. A alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais 
de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no 
contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

A autora defende a utilização dos dois termos (alfabetização e letramento) e justifica: “embora 
designem processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, são processos de natureza 
fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam 
formas de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, processos diferenciados de ensino” (Soares, 2006). 

Ainda segundo Soares: 
Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da 
especificidade da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema 
da escrita, alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que 
a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se refere à 
etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e 
de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; 
em terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 
diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demandando uma metodologia 
diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias, 
algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – particularmente a 
alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino incidental, indireto e 
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subordinado a possibilidades e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade de rever 
e reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, de modo a 
torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da 
língua escrita nas escolas brasileiras. (Soares, 2006) 

Voltemos à questão de que dá título a este texto: Nossa escola consegue atender à demanda de 
alfabetizar e letrar? 

Para que haja condições favoráveis ao letramento é preciso que busquemos resolver duas questões. A 
primeira delas é garantir escolarização eficiente para toda a população, uma escola que ensine a ler e escrever a 
todos os seus alunos.  A segunda depende diretamente da primeira, mas não é menos importante, dominando a 
técnica para ler e escrever, estes alunos precisam dispor de material de leitura adequado para desenvolver a 
habilidade da leitura e de uma escola que os incentive a isso. 

Busquemos nos aproximar um pouco mais da realidade com a qual convivemos, crianças do terceiro 
ano do ensino fundamental, oriundas de famílias de baixa renda onde a circulação do material escrito dentro de 
sua casa é muito escassa ou inexistente.  

Podemos considerar que, em sua maioria, essas crianças já dominam o sistema de escrita alfabética. E 
se já o fazem não foi por conviverem amplamente com meios sociais letrados, mas porque em anos anteriores 
trabalharam com atividades sistemáticas de desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, identificação 
das relações fonema-grafema, atividades de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e 
reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita, próprias da 
alfabetização, mas também com atividades envolvendo textos de gêneros variados e participaram de 
experiências variadas de leitura e escrita. Podem já dominar os fundamentos iniciais da leitura e da escrita, mas 
precisam que estas habilidades se ampliem.  

Se criarmos condições para que estas crianças circulem em ambientes de letramento, que tenham 
acesso a livros, revistas, bibliotecas, que convivam, ao menos na escola, com pessoas que leem e que valorizam 
essas práticas, estaremos favorecendo que estas crianças vejam as práticas de leitura e escrita como essenciais 
para a convivência social e, sobretudo, como atividades muito prazerosas e estaremos trabalhando para o 
crescimento do seu nível de letramento. 

Finalizamos estas reflexões com as palavras de outro poeta. Estas sim, carregadas de certezas:  
 “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.” (Mário Quintana) 

Bibliografia: 
SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as múltiplas facetas. Trabalho apresentado no GT Alfabetização, Leitura e 
Escrita, durante a 26ª. Reunião Anual da ANPEd, realizada em poços de Caldas, de 5 a 8 de outubro de 2003. 
______________. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
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É preciso saber! 
 

LEITURA 
A leitura já foi considerada apenas como uma atividade mecânica de decodificar palavras, ou de extrair 

sentidos que supostamente estariam prontos no texto. Ao se pensar desse modo, a crença era a de que, para se 
tornar um leitor competente, bastava aprender a ler nos anos iniciais de escolaridade e depois o aluno já saberia 
ler qualquer texto. 

Hoje já se sabe que a leitura é uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das 
relações que estabelece entre as informações do texto e seus conhecimentos. Leitura não é apenas 
decodificação, é também compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre 
o texto. A decodificação é uma parte da leitura, na qual o leitor, basicamente, junta letras e forma sílabas; junta 
sílabas e forma palavras e junta palavras para formar frases. No processo de leitura, à medida que informações 
de um texto vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e os seus 
conhecimentos prévios, unidades de sentido vão sendo construídas. Ou seja, a compreensão se processa. Ao 
compreender o texto, o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a 
crítica ao que é dito. 

A leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Como atividade cognitiva, 
pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais (como perceber, 
levantar hipóteses, localizar informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 
estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre 
um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições 
muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) tem seus próprios 
objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo. 

É importante que a escola toda – e não somente professores dos anos de alfabetização – esteja 
consciente de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade, isto é, 
podem ser ensinadas estratégias de leitura que ajudam o leitor a ler melhor. Outra consideração para quem 
ensina é que é importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados. Isto é, ler para interagir com um 
autor à distância por meio do texto escrito, buscando prazer, ou distração, ou informação, ou conhecimento. Os 
diferentes gêneros discursivos se prestam a diferentes objetivos de leitura, e para cada um há uma estratégia 
específica, mais eficaz. Por exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia buscando informações, 
ou ler um livro didático para estudar e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair – cada um 
desses processos é diferente dos outros e requer procedimentos diferentes. Há grandes vantagens em se pensar 
a leitura desse modo. A principal delas é a de mostrar que existem formas para aumentar a competência em 
leitura ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização. 
 

Autor: Delaine Cafiero Bicalho, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras FALE. 

 
Referências bibliográficas: 
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2000. 
KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
SMITH, F. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler. Porto Alegre: Artes Médicas, 
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É preciso saber! 
 

A APRENDIZAGEM DA LEITURA INICIAL 
 

A aprendizagem da leitura inicial não é uma instância fácil. Não há bases naturais para os sistemas de 
escrita formados por unidades diferentes. Há uma base genética, as características do aparelho fonoarticulatório 
do homem, para o surgimento da linguagem oral. O habitual da linguagem oral em todas as comunidades 
humanas conhecidas faz da sua aprendizagem um processo natural. Não acontece assim com nenhum código 
visuoverbal: todos devem ser laboriosamente aprendidos por cada geração (Marckworth, 1972), quase sempre 
no contexto de uma relação professor-aluno. Essa aquisição constitui um processo de aprendizagem complexo. 
Uma vez que o leitor descobre as regras necessárias para transformar os sinais em seus equivalentes verbais, 
progride para a capitação direta do significado, utilizando para isso, o seu domínio da linguagem e o seu nível de 
conhecimento e de conceitualização. 

De alguma maneira, a aprendizagem do código som-letra impressa é equivalente a montar as peças de 
um quebra-cabeça (Resnick, 1999). A tarefa no começo é difícil, porque as opções são muitas, mas 
progressivamente esta vai se tornando mais fácil e mais rápida, à medida que os padrões se tornam mais claros e 
as opções diminuem. 

Um quebra-cabeça se torna mais fácil quando, ao começá-lo, se põe as peças dos cantos que servem 
para assinalar um ponto de referência claro.  Isso é comparável à quando as crianças percebem que as letras 
substituem os sons e que os sons podem ser combinados para formar palavras. Uma vez que os cantos são 
completados, o próximo passo é preencher os meios. Isso leva mais tempo porque as opções são mais 
numerosas – é comparável ao momento em que as crianças aprendem novas correspondências letra-som e, ao 
mesmo tempo desenvolvem a habilidade de reconhecer palavras formadas por eles. Finalmente, uma vez que a 
maioria das peças do quebra-cabeça está no lugar, os quadros ou as ilustrações proporcionam mais indícios, e as 
alternativas diminuem. Neste ponto, o quebra-cabeça praticamente termina por si mesmo. Da mesma maneira, 
as crianças das primeiras séries aprendem o código mais fácil e rapidamente à medida que mais o praticam e 
contam com o apoio do professor e de materiais didáticos, tais como baralhos fônicos, letras móveis, etc. 

Paralelamente à aprendizagem do código som-letra impressa, as crianças necessitam dominar um 
vocabulário visual. Isso implica reconhecer um conjunto de palavras à primeira vista, a partir de sua forma, e 
compreender seu significado sem necessidade de sonorizar os fonemas que as integram. A criança vai formando 
um progressivo vocabulário visual com base nas palavras que permanecem estáveis dentro da sala com cartazes 
escritos, com as que formam seu nome e o de seus colegas, com palavras que integram textos com os quais 
brinca de ler porque os conhece de memória, etc. o repertório do vocabulário visual das crianças também se 
incrementa com palavras como a, o, umas, uns, também, elas e outras que se repetem com frequência nos 
textos. 

Essa habilidade para reconhecer palavras individuais de forma rápida e sem a atenção consciente 
facilita à criança a automatização do processo de decodificação das palavras e apoia sua relação com os 
significados. O reconhecimento das palavras também é facilitado graças aos indícios estruturais e contextuais e 
pelos indícios dados pelas ilustrações. 

As crianças de ambientes privilegiados do ponto de vista da linguagem escrita descobrem, desde muito 
cedo, que os pequenos sinais que aparecem nas páginas dos livros permitem que os adultos repitam os mesmos 
contos; uma pequena percentagem delas (em torno de 5%) é capaz de descobrir o código sem necessidade de 
enfrentar uma aprendizagem sistemática da leitura.  Esses leitores precoces conseguem essa aprendizagem 
quando, dentro de casa, estão rodeados de um ambiente letrado; quando os pais leem habitual e repetidamente 
na hora de dormir, e elas vão olhando as palavras impressas, e quando um ou mais dos adultos que as rodeiam é 
um leitor habitual. 

No entanto, uma percentagem importante de crianças sob as mesmas condições não descobre 
espontaneamente o código e necessita, como a maioria, que as habilidades de decodificação sejam ensinadas de 
forma direta e explícita. Isso é ainda mais necessário quando as crianças provêm de ambientes 
predominantemente orais, com limitada experiência do mundo letrado e quando apresentam necessidades 
educativas especiais. 

Assim, a imersão intensiva das crianças em experiências com a linguagem escrita, desde cedo, não 
garante que a totalidade delas descubra, por si mesmas, o processo de decodificação. A leitura inicial implica 
aprender a ler de forma independente. O leitor tem de aprender a reconhecer ou identificar uma palavra por 
discriminação de todas ou algumas de suas letras componentes, associando-as a seu som mediante a aplicação 
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de diversas técnicas de reconhecimento de palavras: regras fônicas, análise estrutural, utilização de indícios 
contextuais, entre outros aspectos, todos os quais necessitam, em sua grande maioria, ser aprendidos por meio 
de um ensino explícito e sistemático, dado por um mediador eficiente. 

 
Desenvolvimento do vocabulário visual 

A experiência da criança diante da leitura significa ir adquirindo padrões automáticos de estímulo-
resposta diante das palavras impressas. As palavras correspondentes ao seu vocabulário visual ou palavras “à 
primeira vista” são aprendidas em várias fontes: televisão, computador, sinais de trânsito, anúncios, títulos, 
placas de lojas, nomes de ruas, sala de aula, especialmente quando esta cumpre com a recomendação de ser 
uma sala de aula “letrada”. Algumas sugestões para sua ampliação são as seguintes: 

• Se uma criança conhece instantaneamente um dado número de palavras, pode-se aproveitar essa 
capacidade para lhe ensinar a ver e a ouvir semelhanças entre as palavras que conhece e outras novas que se 
apresentem. O manejo de um vocabulário à primeira vista é um instrumento valioso quando é utilizado como 
ajuda para “decodificar” outras palavras. 

• Convém incrementar o vocabulário espontâneo de palavras à primeira vista. Quando a criança está 
mergulhada na “cidade gráfica”, o vocabulário à primeira vista se forma espontaneamente a partir do nome dos 
produtos, dos sinais de trânsito, da publicidade e de outras fontes. A sala de aula, como já se disse, pode 
reproduzir tal ambiente “letrado”, mas não é suficiente.  É necessário incrementar esse vocabulário, 
aparentemente espontâneo, com um conjunto de palavras-chave que sirvam para as crianças como um recurso 
mnemotécnico para comparar sons iniciais. As palavras-chave devem ser, simultaneamente, figurativas e 
inconfundíveis.  Por exemplo, a palavra tábua é figurativa, mas não é inconfundível, porque frente a sua 
ilustração uma criança pode responder madeira. Algumas palavras úteis são as seguintes: A – Asa; B – Burro; C – 
camelo; D – dado; E – elefante; F – foca; G – gato; H – hipopótamo; I – igreja; J – janela; L – lua; M – macaco; N – 
nariz; O – olho; P – pato; Q – queijo; R – rato; S – sol; T – tambor; U – uva; V – vaca; X – xícara; Z – zebra. 

 
Aprendizagem dos fônicos 

O programa de leitura emergente desenvolve a consciência fonológica da criança e lhe proporciona 
muita prática nessa área. Uma percentagem de alunos entra no ensino fundamental sabendo discriminar 
algumas formas de letras de outras e é capaz de nomear um grande número de letras. O passo que se enfatiza na 
leitura inicial se refere à aprendizagem dos fônicos, que é o termo que se denomina a aprendizagem da relação 
entre os símbolos (letras) e os fonemas, entendendo por fonema os sons constitutivos da fala. O conhecimento 
dessa correspondência envolve a aprendizagem de consoantes (j, r, n, s, etc.), de vogais, de grupos consonantais 
tais como br, gr, pl; dígrafos, como ch, lh e de ditongos (eu, ai etc). Para conseguir a independência na leitura, 
uma criança deve manejar um bom número dessas associações letra-som e ser capaz de aplicá-las em situações 
de leitura quando se depara com palavras desconhecidas, sejam impressas ou virtuais. 

O ensino dos fônicos na escola pode começar na etapa de transição, quando a criança dá sinais de se 
interessar e se estende em todos os estágios do ensino da leitura. 

Se a criança reconhece as palavras mão e maçã pode ser instruída para que perceba que meu e mula 
começam com o mesmo símbolo e possuem o mesmo som inicial. Assim, enquanto a criança está aprendendo a 
ler, pode-se utilizar o seu reconhecimento de sons e letras iniciais para reconhecer novas palavras. Se reconhece 
as palavras cala, bala, sala, também poderá reconhecer mala se, por outro lado, conhece mamãe e mano. Esse 
processo é chamado “substituição da consoante inicial” e só “funciona” relacionado a outras palavras 
“conhecidas”.  

Algumas recomendações para se conseguir um ensino adequado dos fônicos são as seguintes: 

• Realizá-lo a partir de uma rica conceitualização das funções da linguagem escrita. Décadas atrás, a principal 
fonte de debate sobre os fônicos era se começava da parte para o todo (partindo do ensino das letras e sons e 
juntando-os em palavras) ou do todo para a parte (começando pelas palavras e analisando-as por meio de suas 
letras e sons). Atualmente, isso não constitui um debate. O ensino letra-fonema não tem sentido para uma 
criança se esta não reconhece as funções da linguagem (para que servem) e a existência de distintos tipos de 
textos (contos, cartazes, volantes, poemas, receitas etc.). Entende-se melhor essa recomendação se se 
estabelece uma analogia com a ação de aprender a dirigir um automóvel: pode-se ensinar uma pessoa a fazer as 
marchas, já que é uma parte importante de saber dirigir; mas, se nunca viu um automóvel, essa aprendizagem 
não a leva a imaginar a forma e as funções de um automóvel; será apenas um exercício tedioso e cansativo. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          2º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 35 

• As crianças que estão imersas num ambiente letrado “interrogaram” vários estilos de textos, ouviram contos 
e poemas lidos ou contados ou fizeram um doce baseado numa receita etc., desenvolveram, com alta 
probabilidade, uma rica conceitualização sobre as funções da linguagem escrita e estão em ótimas condições de 
aprender os fônicos. 

• Uma segunda recomendação implica integrar o ensino dos fônicos dentro de um programa total de leitura. 
Apesar de sua utilidade, o ensino explícito e prática dos fônicos deveriam ocupar apenas 25% do tempo ou 
menos, no primeiro ano (Stahl, 1992), e o seu domínio deveria ser diretamente utilizável pelos alunos em vários 
textos autênticos, significativos e divertidos para eles. 

• Uma terceira recomendação é relacionar o som dos fônicos com a tomada de consciência da criança do 
ponto de articulação onde o som é gerado. Essa associação fonema/articulema é reforçada com a utilização de 
mediadores gestuais e táteis. Por exemplo, colocar os três dedos sobre a mesa para indicar a letra m. O apoio 
gestual serve de reforço para facilitar a memorização dos processos visuais, auditivos e articulatórios próprios 
que implicam. 

Para ensinar a associação fonema/grafema, algumas recomendações pontuais:  

• Escreve uma letra no quadro, pronunciando simultaneamente o seu som. Por exemplo: m 

• Pronunciar palavras que começam com tais letras, fazendo uma mímica, como se estivesse enchendo uma 
“urna” imaginária que você faz circular pela sala, para que as crianças “ponham” em seu interior outras palavras 
com o mesmo som inicial. 

• Propor aos alunos que se lembrem de uma letra em estudo e associem com o som inicial de uma palavra-
chave. Por exemplo: L com Lua. 

• Associar um gesto ao fonema em estudo. Por exemplo: m com o gesto de três dedos apoiados sobre a mesa. 

• Solicitar às crianças que recortem e formem conjuntos de palavras que comecem com o fonema em estudo. 

• Utilizar baralhos fônicos e cartas com letra impressas para realizar com eles conjuntos de atividades. 
Para reforçar a associação som/ponto de articulação/letra, sugere-se utilizar procedimentos como os 

seguintes: 

• Pedir às crianças que tomem consciência do ponto de articulação de alguns sons sentindo, com a mão, a 
vibração do aparelho fonador. Por exemplo, no caso da letra p, colocar o dedo da criança sobre os lábios para 
sentir como estes se abem com uma pequena explosão ao pronunciar a letra. 

• Ensinar-lhes alguns gestos que representam as letras ou sons.  No caso do m, o gesto lembra a forma da 
letra: colocam-se os dedos indicador, médio e polegar sobre a mesa para lembrar que a letra tem três apoios. 

• Associar as letras com uma determinada cor ou diferenciar as vogais das consoantes com base numa cor. 
Para reforçar a descoberta da combinação de letras entre si, recomendam-se alguns procedimentos como os 

seguintes: 

• Proporcionar aos alunos letra móveis ou cartas do baralho fônico e estimulá-los a descobrir livremente 
múltiplas combinações significativas. 

• No caso de uma criança que tenha dificuldade para ligar consoantes com vogais, convidá-la primeiro a unir 
as vogais. Por exemplo, o-i. Associar imediatamente essa palavra a uma ação. 

• Proporcionar reforço cinestésico para as primeiras associações de sons utilizando a representação gestual de 
cada letra ou som, traçando as letras com o dedo ou escrevendo-as sobre a areia, o quadro ou o papel. 

• Formar “famílias de palavras” substituindo as vogais de uma determinada palavra. Por exemplo:  mala, 
mula, mela, mola 

                   Pera, para, pura, pira 

• Incluir as palavras dentro de contextos significativos para as crianças e estimulá-las a formar textos breves. 
Para estimular o reconhecimento de sequências de sons dentro de uma palavra, sugere-se: 

• Estimular as crianças a associar cada letra que compõe uma palavra a uma semente ou ficha que é 
depositada num recipiente. Por exemplo, se pronuncia a palavra sol, deve depositar três sementes em vasos 
diferentes (s-o-l). 

• Estimula as crianças a formar palavras, cada uma delas segurando uma letra em sua mão. 

• Utilizar com as crianças letras móveis para formar sílabas, palavras e frases. 
 

Autores: Felipe Allende e Isabel Condemarin. 
A leitura – teoria, avaliação e desenvolvimento, Artmed, 8ª Edição, 2005. 
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MANEIRAS DE LER PALAVRAS 
 

             Primeiro, serão considerados os vários processos utilizados para ler palavras. Uma abordagem é a 
decodificação. Para explicar isto, preciso clarificar alguns termos. Fonemas são as menores unidades de som de 
palavras. Grafemas são as letras ou sequências de letras (também chamadas dígrafos) que representam fonemas 
na escrita. 
             Decodificação envolve o uso do conhecimento das relações grafema-fonema para identificar o som 
correspondente a cada letra, aglutinando-os em pronúncias que formam palavras reconhecíveis. Decodificação 
também envolve o uso do conhecimento de padrões ortográficos maiores que podem representar sílabas ou 
morfemas, e aglutinar estas unidades para gerar pronúncias. 
             A leitura de pseudopalavras é considerada a medida mais pura da habilidade de decodificação. Quando se 
usa regras da língua para decodificar as pseudopalavras, se percebe que elas soam como palavras reais. 
             Outra forma de ler palavras é por analogia. Esta estratégia envolve o uso de partes de palavras 
conhecidas para ler palavras desconhecidas, quando ambas possuem o mesmo padrão ortográfico. A 
possibilidade de ler palavras por analogia aumenta na medida em que os leitores aprendem as grafias de mais e 
mais palavras. 
             Outra abordagem é a predição, que envolve o uso de informação contextual e de uma ou mais letras para 
inferir a identidade das palavras. Por exemplo, “No hospital, os médicos e as e...” levaria você a prever 
“enfermeiras”. Obviamente, para ser capaz de prever palavras, os leitores necessitam ter conhecimento sobre os 
contextos específicos em que elas ocorrem, além de conhecer os vocabulários a serem usados. 
              A forma final é por meio da memória, também chamada de leitura por reconhecimento automatizado. A 
visão da palavra ativa sua pronúncia e seu significado na memória. Leitores podem fazer isto porque a palavra já 
foi lida anteriormente e armazenada na memória. A leitura acontece rapidamente, sem que sejam necessários 
passos intermediários de decodificação, analogia ou predição. A palavra é lida imediatamente como uma unidade 
inteira. 
             Agora que já identificamos várias maneiras diferentes de ler palavras, o que determina a estratégia que 
será utilizada na leitura? Depende de a palavra ser ou não familiar em sua forma escrita. Palavras desconhecidas 
são lidas por meio do uso de uma das três estratégias identificadas anteriormente: 

• A decodificação: funciona para ler palavras com grafia mais regular; 

• A analogia: funciona desde que os leitores já tenham aprendido palavras com padrões ortográficos 
semelhantes; 

• A predição: funciona ajudando a identificar palavras desconhecidas que são lidas em um contexto; 

• A memória – reconhecimento automatizado: funciona como um dicionário mental, uma vez que as 
palavras se tornam familiares e são armazenadas na memória, elas passam a ser lidas por 
reconhecimento automatizado. Importante da leitura por reconhecimento automatizado é que as 
palavras são lidas como unidades isoladas, sem pausas entre as letras ou partes das palavras. 

            Por tanto, acredita-se que ler palavras por reconhecimento automatizado é muito mais rápido. 
 
 
Referências Bibliográficas:  
Alfabetização no século XXI: Como se aprende a ler e a escrever / Organizadoras, Maria Regina Maluf, Cláudia 
Cardoso-Martins. – Porto Alegre: Penso, 2013. 
(Texto adaptado e resumido: Laura Constâncio) 
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS NA LEITURA 
Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma parece simples: temos informações disponíveis, que 
recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é bem mais complexa do que isso. Primeiramente, 
precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória. Sabemos que nem sempre é fácil acessar as 
informações. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde as memórias são guardadas, mas há 
ativações neuronais que reconstroem as informações. Não precisamos entrar em detalhes relacionados ao 
funcionamento do cérebro, mas precisamos entender que não há ‘o’ conhecimento prévio, mas informações que 
podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações que não recuperamos nem 
reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Um segundo aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 
nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. Ele se renova, se modifica, se enriquece ou se perde a cada 
instante. Pensamos o tempo todo, e isso significa uma modificação constante das nossas ideias. Uma ideia ou 
conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente usamos. Se não usamos nunca, desativam 
tanto que caem no esquecimento. Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: 
conhecimento intuitivo, científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. 

Sendo assim, não podemos falar em ter ou não ter conhecimento prévio de forma taxativa. É preciso 
pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando e lembrar que muito conhecimento prévio é e pode 
ser gerado durante a leitura de um texto. Por exemplo, o conhecimento que acabei de construir, ou seja, o 
enriquecimento, a ativação ou reorganização da minha rede de conexões neuronais, isto é, o meu pensamento, é 
refeito a cada momento. O que construí há um segundo já é conhecimento prévio que vou usar na leitura das 
próximas palavras, frases ou textos. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se pressupõe 
que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. Elas são extremamente 
importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de informações que não são explicitamente 
apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do texto construindo a coerência dele. 

Desde a Educação Infantil e nos primeiros anos da alfabetização o professor pode facilitar a leitura de 
textos ajudando os alunos a ativarem informações que serão úteis na construção de sentidos, perguntando sobre 
as suas experiências com determinado tema ou assunto, com determinado repertório de gêneros textuais e com 
palavras que conhecem. A partir de textos que também ampliem o repertório de textos conhecidos, o professor 
pode discutir alguns conceitos, pressupostos, dados, fatos, que precisam ser conhecidos pelo leitor e que serão 
necessários para que ele construa significados para o texto ou faça inferências que vão possibilitar sua 
compreensão. 

Autor: Carla Viana Coscarelli, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE, 

 
Referências bibliográficas: 
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas, SP: Pontes, 2008. 
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INFERÊNCIA NA LEITURA 
Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de 
uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos 
veículos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um 
raciocínio, uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, 
fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas relações – evidentes 
ou prováveis – e chega-se a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. 

 A concepção de que a inferência representa uma ligação entre duas ideias é assumida desde a 
Antiguidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” e designa o fato de duas proposições se interligarem, 
sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a consequente. Inferir é uma atividade associativa que 
pressupõe uma ordem, uma sequência entre as proposições. 

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os 
textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere 
ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está, 
de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma 
pista que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a 
inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a 
escrita. 

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados na memória dos indivíduos têm relação direta com a 
capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 
compreender um texto. Assim, os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, tudo o que está registrado 
em sua mente contribui para o preenchimento das lacunas textuais. 

Considerando que nem sempre a inferência gerada conduz a uma compreensão adequada, uma vez 
que são muitos os elementos envolvidos nessa complexa rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas de 
se lidar com as informações, é importante na alfabetização a mediação do professor. Promover a antecipação ou 
predição de informações, acionar conhecimentos prévios, verificar hipóteses são algumas das estratégias que ele 
pode ensinar os alunos a realizarem para que eles tenham boa compreensão leitora. O certo é que o processo 
inferencial ocorre com grande dinamismo e conduz o leitor a organizar constantemente as informações para 
processar e compreender o que lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estratégias que conduzem à 
explicitação dos implícitos, ao preenchimento de lacunas com informações que emergem com base em pistas 
textuais associadas ao conhecimento de mundo que tais pistas requisitam e, além disso, à exclusão ou 
confirmação de hipóteses cuja pertinência depende de comprovação. A informação inferida não está no texto, 
mas só pode ser acessada por meio dele. 

Autor: Regina L. Péret Dell’Isola, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE 

 
Referências bibliográficas: 
CURSINO-GUIMARÃES, S. e DELL´ISOLA, R. Repensando a inferência. Belo Horizonte: PUC-MG, 2014. 
DELL’ISOLA, R. Lúcia Péret. Leitura: inferência e contexto sociocultural. Belo Horizonte: Formato/Saraiva, 2001. 
MELO, H. M. Significação e Contexto: uma introdução a questões de semântica e pragmática. Florianópolis: Insular, 2000. 
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GRAMÁTICA 
A gramática é o próprio mecanismo da língua que está em nossa mente e nos permite usar a língua 

tanto para dizer o que queremos como para compreender o que os outros nos dizem. Portanto, é o nosso 
conhecimento linguístico internalizado, que usamos “automaticamente”, tanto quando ouvimos e falamos, como 
quando lemos e escrevemos, após aprendermos a modalidade escrita da língua. Esse mecanismo da língua é 
chamado de gramática internalizada. Os estudos linguísticos buscam dizer como é esse mecanismo da língua, que 
unidades, regras e princípios o constituem e lhe permitem funcionar na comunicação. Dos esforços dos linguistas 
resulta o que é chamado de gramática descritiva, ou teoria linguística, ou teoria gramatical. Finalmente, é preciso 
lembrar que nossa sociedade cria regras sociais para uso da língua e suas variedades. Trata-se da gramática 
normativa, que hoje não se limita a dizer como é a norma culta e recomendar que somente ela seja usada, mas 
nos ensina quando podemos e/ou devemos usar cada variedade da língua com seus recursos. 

A gramática descritiva geralmente é dividida em partes, conforme o elemento da língua que está sendo 
estudado. Assim temos: a) a fonologia e a fonética, que estudam os fonemas e sons da língua. A correspondência 
dos fonemas e sons com os grafemas e letras é importante no processo de alfabetização; b) a morfologia, que 
estuda como as palavras são constituídas por prefixos, sufixos e lexemas [infelizmente = in (prefixo) + feliz 
(lexema) + mente (sufixo)] e como elas se flexionam, isto é, mudam de forma para indicar as categorias de 
gênero, número, tempo, modo, pessoa, aspecto; c) a sintaxe, que estuda como as palavras se combinam para 
formar orações, frases, períodos, tratando ainda de questões como a concordância e a regência. Além dessas 
partes, tem-se também a semântica, que estuda questões de significação, como, por exemplo, a existência de 
sinônimos e antônimos. 

No ensino, a gramática teórica será pouco usada como objeto de ensino, principalmente na educação 
infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental, mas é importante que o professor a conheça bem, para 
selecionar e organizar o que vai ensinar. Do ponto de vista do ensino, entende-se que o objetivo prioritário é 
desenvolver a competência comunicativa dos alunos, levando-os a usar um número crescente de recursos da 
língua, sejam unidades (fonemas, prefixos, sufixos, palavras, orações, frases), categorias (gênero, número, modo, 
tempo, pessoa), construções (coordenação, subordinação, regência, concordância, repetição, colocação de 
palavras na frase) ou recursos suprassegmentais (entonação, velocidade de fala, alongamento de vogais), entre 
outros, para a produção de efeitos de sentido desejados. Por isso a gramática deve ser vista como o estudo e o 
trabalho com a variedade de recursos linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos para a 
construção do sentido desejado na interação comunicativa. Desse modo, o ensino de gramática tratará os 
recursos linguísticos como pistas e instruções de sentido: o que cada recurso pode significar nos textos e de que 
recursos dispomos para expressar determinados sentidos. Portanto, pedagogicamente, sugerimos que se 
considere a gramática como sendo o estudo das condições linguísticas da significação, que estão relacionadas a 
elementos como para quem, como, por quê e quando as expressões linguísticas significam o que significam, por 
causa da influência de fatores sociais, históricos, culturais e ideológicos (no sentido lato de como vemos os 
elementos do mundo, ou seja, nossa visão de mundo, inclusive nossas crenças).  

Autor: Luiz Carlos Travaglia, 
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia-UFU / Instituto de Letras e Linguística-ILEEL, 

 
Referências bibliográficas: 
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Tipologia e Gênero textual 

 

Os estudiosos têm diferentes definições sobre tipos e gêneros textuais. Aproveitaremos a definição de 

Marcuschi5 e afirmaremos que tipos textuais se referem aos propósitos comunicativos, ou intenções/finalidades 

para se escrever textos. Sendo assim, temos cinco tipos textuais: Narrativo, Descritivo-Informativo, 

Argumentativo-persuasivo, Procedimentos e Poético. Trataremos gêneros textuais como as inúmeras maneiras 

que podemos ter para atingirmos o propósito pretendido e estabelecermos comunicação, tanto escrita quanto 

oralmente. Os gêneros textuais escritos mais utilizados nas aulas de Língua Portuguesa são: fábula, conto, lenda, 

biografia, carta, notícia, tira de quadrinhos, descrição, dicionário, informativo, anúncio, convite, cartaz, receita, 

instruções, poema, parlenda, música etc. 

Os blocos Conversando com o texto e Cada texto do seu jeito visam ao desenvolvimento da 

compreensão dos textos, bem como das características que os definem quanto ao tipo e ao gênero textual. Entre 

os tipos e gêneros que serão estudados estão: 

 

1. Tipo textual – Poético 

 

Considerada uma das sete artes (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema), na poesia 

usa-se a linguagem humana com fins estéticos, em sentido figurado, diferente do seu uso comum. 

Os gregos faziam uso dessa linguagem, inicialmente, em uma cultura oral, posteriormente buscando, por 

meio de um vocabulário elevado, contar feitos heróicosheroicos ou narrativas trágicas. 

Ao longo do tempo, os poetas foram se tornando mais livres, e deram liberdade também à sua poesia. 

No entanto, quer preocupados com a forma, quer livres, hoje os poetas expressam seus sentimentos e falam 

também de coisas simples, de fatos corriqueiros (com criatividade), como vemos em parlendas, cantigas de roda, 

quadrinhas, entre outros. 

 

Gênero – Poema 

 Destaca-se o uso da linguagem em um sentido figurado, o ritmo ou a musicalidade, e a estrutura do texto 

em estrofes, agrupamento de versos que podem ser rimados ou não. Os versos são cada uma das linhas de um 

poema e as rimas são a semelhança no som final de alguns versos. 

  

Gênero – Poema concreto 

Tem como característica primordial o uso das disponibilidades gráficas que as palavras possuem sem 

preocupações com a estética tradicional de começo, meio e fim e, por este motivo, é chamado de poema-

objeto. Outros atributos que podemos apontar deste tipo de poesia são: a eliminação do verso; o 

aproveitamento do espaço em branco da página para disposição das palavras; a exploração dos aspectos 

sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos; o uso de neologismos e termos estrangeiros; decomposição das 

palavras; possibilidades de múltiplas leituras. 

 

Gênero – Receita poética 

A receita poética não é propriamente um gênero textual, mas um estilo de escrever poesia. A fusão 

desses dois gêneros textuais confere ao poema grande riqueza textual, a partir do momento em que as 

possibilidades de ideias se findem e aumentam os horizontes de abrangências do poeta 

 
5MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 
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Gênero – Cordel 

O cordel é um tipo de poema popular, onde os poemas ficam pendurados em cordas ou cordéis. 

Caracterizado pelo uso da língua de forma despreocupada, essa modalidade antigamente não foi bem aceita. 

Porém nos dias de hoje a literatura de cordel é respeitada e valorizada. 

Os textos geralmente são fabricados manualmente pelos próprios autores na forma de livretos que 

contêm de 8 a 32 páginas, sendo publicados por eles mesmos. No Brasil prevalece a produção poética com o 

verso de sete silabas poéticas e uma estrofe com sete versos cada. 

Uma das características mais marcantes na literatura de cordel, é que o autor pode manifestar sua 

própria opinião e utilizar qualquer tipo de tema, indo de romance para ficção. Muitos autores também utilizam 

técnicas para que o leitor compreenda aquilo que é transmitido e acate a ideia. 

Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente até 

aventuras, histórias de amor, humor, ficção, e o folheto de caráter jornalístico, que conta um fato isolado, muitas 

vezes um boato, modificando-o para torná-lo divertido.  

 

Gênero – Letra de música 

Outro gênero pertencente aos textos poéticos são as letras de músicas, que se assemelham aos poemas 

em relação a diversas características como: o formato (textos geralmente pequenos, cujas frases/versos não 

chegam até o final das linhas); a estrutura em estrofes e versos; a linguagem poética, em sentido figurado; o 

ritmo criado pela leitura dos versos e pelas rimas; o uso de figuras de linguagem (metáfora, comparação, 

eufemismo, hipérbole etc.). 

Apesar das semelhanças, os poemas e as letras de músicas são gêneros diferentes. Os poemas, apesar de 

às vezes serem musicados e cantados, são produzidos para leitura e expressão oral, enquanto às letras de 

músicas é acrescida a harmonia pelo uso de instrumentos musicais, aliada à musicalidade das palavras/dos 

versos, vinculando-se, com isso, ao ato de cantar.  

Outra diferença do gênero letras de músicas são os suportes onde mais aparecem: encartes de discos, 

revistas musicais, de cifras, sites musicais, livros didáticos, catálogos etc.  

 

Gênero - Trava-Língua 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases 

com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 

ordem diferente. 

Os trava-línguas são oriundos da cultura popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), podendo 

aparecer sob a forma de prosa, versos ou frases. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à 

dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem 

"travar a língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. 

 

Gênero – Parlenda  

Subgênero do poema, é formada por versos, estrofes que podem ou não rimar, apresenta temática 

infantil, arrumação rítmica. Tem a função de divertir, entreter, distrair as crianças, geralmente envolvem 

brincadeira, jogo ou movimento corporal. 

 

2. Tipo Textual – Narrativo 

 

Neste tipo de texto, encontramos um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. 

Por sua referência temporal e local, ele é designado como texto indicativo de ação. 

Narrativas são textos em que contam histórias, sendo a sua estrutura composta por: 
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- uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela 

acontece; 

- um conflito, ou o problema que deverá ser resolvido; 

- o clímax, momento de maior tensão do enredo; e 

- o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. 

 Além dessas partes, as narrativas são marcadas por: 

Espaço: É o lugar onde se passa a ação de uma narrativa. O termo espaço só dá conta do lugar físico onde 

ocorrem os fatos da história. 

Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem os 

personagens (contexto). 

Tempo: Constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em 

que foi publicada ou escrita. Os contos de um modo geral apresentam uma duração curta em relação aos 

romances. Algumas narrativas dão dicas da época que estão retratando através de frases do tipo: "Era no tempo 

dos reis" ou "No tempo em que os bichos falavam". 

Narrador: É o elemento estruturador da história, pode estar em terceira pessoa, que se divide em onisciente e 

onipresente. O primeiro sabe tudo da história e o segundo está presente em todos os lugares da narrativa. Outro 

tipo de narrador é o de primeira pessoa, o qual participa diretamente do enredo como personagem. 

 Devido a essa estrutura fala-se, geralmente, que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, 

meio e fim e, assim, teríamos três parágrafos. Mas, é necessário cuidado para que, ao longo do desenvolvimento 

do ensino desse conteúdo, as crianças aprendam a identificar e produzir narrativas em que haja esses quatro 

elementos e não apenas se preocupem com a quantidade de parágrafos. 

As ações obedecem a certa relação lógica, ou seja, uma ação acontece numa sequência que se liga a 

próxima, de maneira a completá-la, sem perder a ideia de harmonia 

 

Características / estrutura: 

Escritos em parágrafos (em prosa) os textos narrativos possuem personagens, narrador – que pode 

também ser um dos personagens –, e o lugar e o tempo em que acontece a história.  

Outra importante característica são os diálogos entre os personagens. Utilizam-se os dois pontos antes 

de iniciar a fala do personagem que, em outro parágrafo, é iniciada com travessão. Quando o narrador apenas 

diz o que os personagens falaram, podem-se usar também as aspas. 

 

Gêneros que apresentam características tipológicas de textos Narrativos 

 

 Gênero – Conto 

 Os contos são narrativas, como de ficção, fantasia, imaginação. Pertenciam inicialmente à tradição oral, 

passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. 

São classificados em:  

- Contos Tradicionais: Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos (“Era uma vez...”) e, muitas vezes, 

o espaço (lugar onde a história acontece) é bastante vago; possuem elementos fantásticos (magia, fenômenos 

não naturais), mas mais sutis do que nos contos de fadas; seus personagens têm características sublimes como 

honra, honestidade, representando, assim, o bem, ou podem ser seres cruéis e representarem o mal. No 

entanto, diferenciam-se dos Contos de Fadas por não aparecerem, com muito destaque, as magias, os 

encantamentos, sendo esses personagens cruéis pessoas comuns.  

Exemplos: O soldadinho de chumbo e O patinho feio (Hans Christian Andersen); João e Maria (Irmãos Grimm), Os 

três porquinhos (Joseph Jacobs), entre outros. 
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- Contos de Fadas: Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas 

assemelham-se às dos contos tradicionais, por iniciarem com o “Era uma vez...” ou outra expressão bastante 

vaga, pelas características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os 

encantamentos, as fadas e bruxas, os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais 

de pessoas comuns.  

Exemplos: Chapeuzinho Vermelho (Charles Perrault), Rapunzel e Branca de Neve (Irmãos Grimm). 

Observação: alguns teóricos não diferenciam Contos Tradicionais de Contos de Fada. 

 

- Contos Modernos: Ao contrário dos outros tipos de contos, os contos modernos foram produzidos e acontecem 

em um tempo aparentemente mais recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 

pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a 

dia de qualquer pessoa. Fogem à tradição oral e têm enredo um pouco mais curto que nos Contos Tradicionais e 

nos Contos de Fadas. 

 

- Contos africanos: Têm as mesmas características dos demais contos. Nas obras dos escritores africanos, tem-se 

uma marcante presença do imaginário, do sobrenatural e dos elementos míticos. Os mitos, as lendas e os contos, 

via de acesso ao inconsciente de um povo, constituem, no fundo, a "história sagrada" dos povos. A maior parte 

dos mitos expressa a crença no ser humano, na eternidade e em Deuses. Eles são a memória de um povo que vai 

passando de geração em geração, numa versão sempre atualizada da realidade. 

A literatura oral africana tem vários papéis, dentre eles, o educativo, o recreativo e o da preservação 

cultural. No que diz respeito ao primeiro, ele é marcado pela presença de dois intervenientes: o iniciador e os 

iniciados. O primeiro geralmente é um velho ou simplesmente um adulto com mais experiência nas coisas da 

vida, enquanto que os iniciados são na sua maioria jovens, com o desejo de conhecer o segredo das coisas que 

lhes estão à volta. Quanto ao papel recreativo, a literatura oral tem apenas a finalidade de entreter os mais 

novos. Neste caso, o contador de histórias não tem que ser obrigatoriamente um velho, mas sim um conhecedor 

e alguém com dom de contar histórias. 

 

Gênero – Crônica 

Os textos classificados como crônica são bastante semelhantes aos Contos Modernos. Em ambos, as 

histórias acontecem em um tempo recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 

pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a 

dia de qualquer pessoa e têm enredo relativamente curto em comparação com os Contos Tradicionais e Contos 

de Fadas. 

 Sua estrutura apresenta os principais elementos das narrativas. O que diferencia este gênero do conto 

pode ser o humor empregado durante o enredo e, principalmente, um fato surpreendente, com o qual 

geralmente se conclui o texto. 

 

Gênero – Biografia 

O texto biográfico conta fatos pessoais e profissionais da vida de uma pessoa. É, por isso, classificado 

como narrativo. 

 Pode ser escrito em parágrafos, ou em forma de uma lista, seguindo uma ordem cronológica. A 

linguagem é geralmente objetiva, direta, e o vocabulário simples e claro. Deve ser narrado em 3ª pessoa.  

Observação: quando narrado em 1ª pessoa, tem-se uma AUTOBIOGRAFIA, gênero em que o próprio autor relata 

os fatos importantes da sua vida.  

 

Gênero – Fábula 
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Um dos gêneros narrativos mais populares, a fábula diferencia-se de outros textos narrativos por ter animais 

como seus personagens principais e enfatizar o ensinamento de uma lição de moral, que geralmente aparece no 

final do texto. 

Observações: Em algumas fábulas, a lição de moral pode ficar implícita e os personagens podem ser, também, 

entidades inanimadas. 

 

Gênero – Histórias em quadrinhos (HQ) 

É um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto por utilizar, 

principalmente, a imagem para narrar a história ao leitor. 

É uma arte sequencial, em que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o 

leitor compreenda a mensagem. Por essa razão é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-

escolar, já que a leitura da palavra não é o único recurso para que o leitor entre em contato com o texto. 

Algumas histórias, inclusive, não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, fato que exige do leitor da 

imagem atenção aos detalhes dos desenhos, como expressão facial das personagens. 

Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem, necessariamente, a figura do narrador. 

As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto 

superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa 

Os diálogos das histórias em quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentados de forma direta, 

ou seja, o discurso é falado pela própria personagem, não pelo narrador. Todas essas falas são acompanhadas de 

balões que de acordo como sua forma podem expressar o momento do personagem: raiva, desespero, carinho, 

pensamento etc. Também são marcas importantes os efeitos nas formas verbais, como o negrito de um termo. 

Por vezes, aparecem junto às imagens algumas onomatopeias. 

Destacam-se infinitos personagens nos quadrinhos, desde infantis até super-heróis, além de muitas 

vezes personagens da vida social cotidiana. 

 

Gênero – Tirinha (tiras de quadrinhos) 

 As tirinhas (ou tiras) têm as mesmas características que as HQ. Associando as linguagens, verbal e não 

verbal, contam histórias que envolvem fatos engraçados, irônicos e apresentam os mesmos elementos indicados 

anteriormente. Contudo, elas se diferenciam por conta da extensão do texto, mais curto, correspondendo, como 

o nome do gênero diz, a uma tirinha ou linha das HQ. 

 

Gênero – Piada/Anedota 

 As piadas e as anedotas são textos narrativos (pois contam uma história) que, semelhantes às HQ e às 

tirinhas, apresentam um final engraçado, revelado, geralmente, de forma surpreendente.  

 Baseadas em situações do cotidiano, são textos curtos, estruturados em parágrafos, utilizam linguagem 

informal, podem apresentar diálogo entre personagens (discurso direto) ou ser apenas contadas por um 

narrador.  

Observação: A diferença entre piada e anedota é que a primeira é um algo que se conta ou que acontece e que 

tem graça e, a segunda narra sobre uma dada personagem ou evento, permitindo ao ouvinte ou ao leitor um 

duplo sentido de sua interpretação e é de extensão um pouco mais longa. 

  

Gênero – Carta Pessoal 

 Esse gênero textual é utilizado na comunicação entre parentes, amigos etc. O assunto de que trata é 

livre. Contam-se fatos corriqueiros ou importantes para a outra pessoa, daí sua classificação como narrativa.  

Na estrutura da carta, os elementos mais importantes são: o local e a data; vocativo ou nome pelo qual 

se chama o destinatário; o corpo do texto (mensagem ou assunto); a despedida; a assinatura do remetente. 

A carta pode ser entregue pessoalmente ou pelos correios.  
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 A informalidade é bastante comum nesse gênero textual, assim como expressões carinhosas.  

 

Gênero – Bilhete 

 Assim como a Carta, o Bilhete é um texto cuja finalidade é a comunicação entre pessoas.  

 Ambos são semelhantes também quanto aos elementos que apresentam em sua estrutura, mas o bilhete 

é uma comunicação mais rápida e bem mais simples.  

 Outras características dos bilhetes são a abreviatura da data e uma mensagem bem curta (geralmente 

em apenas um parágrafo). 

 

Gênero – Cartão Postal 

O cartão-postal, também conhecido como bilhete-postal ou postal, é como se fosse uma carta mais 

simples: é um pequeno retângulo de um fino papelão, que foi feito para circular pelos Correios sem envelope e 

possui dois lados. 

Um dos lados possui alguma imagem da cidade; o outro lado é feito para escrever o endereço do 

destinatário, fazer a postagem do selo e escrever a mensagem, que pode ser escrita utilizando tanto a linguagem 

formal como a informal, dependendo da relação e do nível de intimidade entre o remetente e o destinatário. 

O cartão-postal é uma forma de expressão textual, assim como as cartas, cartões, convites, telegramas, 

e-mails etc. 

 

Gênero – E-mail 

O e-mail, abreviatura de “electronic mail”, traduzido para “correio eletrônico”, é uma ferramenta 

tecnológica conhecida por quebrar barreiras geográficas. Ele permite a troca de mensagens instantâneas entre 

pessoas de todo o mundo, desde que possuam computadores ou outros dispositivos com tal funcionalidade e 

com conexão à internet. 

Um e-mail possui basicamente duas partes: o cabeçalho e o corpo da mensagem. O cabeçalho é um 

conjunto de linhas que contêm as informações sobre a mensagem, como o endereço do remetente, o endereço 

do destinatário, hora e data do envio da mensagem e assunto da mensagem. 

 

Gênero – Depoimento 

É um gênero textual em que se narram fatos reais vividos por uma pessoa. Há, portanto, uma intenção 

pedagógica, a de ensinar algo aos leitores. Esse formato textual apresenta os elementos básicos da narrativa: 

sequências de fatos, pessoas, tempo e espaço. O narrador é onipresente e sempre o protagonista da história. 

Verbos e pronomes são empregados predominantemente na 1ª pessoa. Os verbos oscilam entre o pretérito 

perfeito e o presente do indicativo. 

 

Gênero – Lenda 

 As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem 

da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se 

fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. 

 Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder 

uma de suas principais características: a fantasia. 

As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se 

misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e 

até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são: Curupira, Saci-pererê, A sereia Iara, 

Mula-sem-cabeça, Boto cor-de-rosa, Boitatá, entre outros. 

 

Gênero – Mito (grego) 
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Semelhante ao gênero lenda, no mito conta-se uma história na qual se explica a origem de algo, de um 

lugar ou de um sentimento. Outra semelhança em relação às lendas é a presença de um narrador e de 

personagens, situando os acontecimentos em um lugar e em determinado tempo, que pode ser vago. Assim 

como outras narrativas, possui uma situação inicial, um conflito, o clímax e o desfecho ou fim. 

 

Gênero – Notícia 

A Notícia é o relato de fatos verídicos recentes e de interesse para a comunidade. Podem-se observar em 

sua estrutura: 1) Título (ou manchete): indica o tema central de forma que atraia a atenção do leitor; 2) “Lead” 

(lide): resumo das informações mais importantes do texto, no primeiro parágrafo; 3) Corpo do texto: 

detalhamento, onde se responde às perguntas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? 

O texto deve ser redigido em 3ª pessoa. A linguagem deve ser simples, porém com formalidade. Clareza e 

objetividade também são indispensáveis. 

Atenção: A notícia e a reportagem possuem a mesma estrutura. Entretanto, a finalidade da notícia é o registro 

imparcial dos fatos contados. Na reportagem, além de expor informações de forma mais aprofundada, o texto 

pode também convencer o leitor acerca de uma ideia. Vale ressaltar que, enquanto a notícia é classificada 

quanto ao tipo como narrativa, a reportagem é um texto informativo, além de ser também mais longo.  

  

Gênero - Adivinha 

Pergunta ou questão enigmática que geralmente exige resposta ou solução engenhosa. A questão-

problema proposta, geralmente à guisa de brincadeira, não raro, é formulada em versos metrificados e/ou 

rimados. A enunciação da ideia, fato, objeto ou ser vem envolta numa alegoria, procurando-se dificultar-lhe a 

descoberta. A interpretação da linguagem metafórica e/ou comparativa pode levar à decifração da adivinha. 

 

3. Tipo Textual – Instrucionais Injuntivos  

 

 Os textos classificados como procedimentos, instruções, orientações são aqueles cujo propósito é 

ensinar o leitor a fazer algo, seguindo um passo a passo ou etapas. 

 

Gênero – Instruções e Receita 

Nos gêneros textuais, Instruções e Receita faz-se uso da linguagem objetiva, simples e direta, uma vez 

que clareza é imprescindível para que a orientação seja facilmente entendida. A ordem ou sequência dos 

procedimentos é importante na execução dos passos ou etapas. Mudar essa ordem pode muitas vezes significar 

pôr em risco aquilo que se pretende fazer. 

Outra característica marcante desses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Em outros casos, 

pode-se também usar a forma nominal do infinitivo. 

Além das características mencionadas, o formato é bastante diferente de outros gêneros textuais. 

Geralmente textos procedimentais são organizados em tópicos. 

 

Gênero - Regras de convivência 

Textos normativos que integram um conjunto de normas, regras que visam regulamentar o 

funcionamento de um grupo ou a execução de determinadas atividades.  

A elaboração desse texto depende do tipo de regulamento e dos objetivos para a sua execução. 

Geralmente são apresentados em forma de lista ou sequência de itens, e deve-se usar uma linguagem formal, 

porém simples e objetiva. Deve predominar o uso de verbos no modo imperativo, a terceira pessoa do discurso, 

frases declarativas, utilização de títulos e subtítulos, além de numeração ordinal das regras. Caso seja usada a 

estrutura em parágrafos, cada regra deve corresponder a um parágrafo, distinguindo-se, assim, as ideias. 
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Gênero – Bula de remédio 

É um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado 

pelo médico. Traz informações técnicas e nomenclaturas científicas, mas que auxilia a pessoa como tomar o 

medicamento e preservar a sua saúde. Importante que esse gênero permite várias outras finalidades textuais, 

mas tem como predominância a orientação ao leitor. 

 

 

4. Tipo textual: Expositivo  

O texto informativo é feito com a intenção de informar de forma clara e com precisão sobre determinado 

assunto. Eles podem fornecer dados, como em uma pesquisa, ou informações, tratando sempre da realidade, 

seja um assunto atual ou temas do passado. 

Também chamado de descritivo-informativo, esse tipo textual se propõe também a fazer descrição (de 

lugares, pessoas, sensações etc.), dar definições (como no caso de dicionários), ensinar (instrucional-didático). 

Outros gêneros informativos são as embalagens, as enciclopédias, os roteiros turísticos, as entrevistas 

etc. 

 

Gênero – Informativo 

Textos classificados, quanto ao gênero, como informativos, apresentam informações precisas sobre o 

assunto de que tratam e devem tratar da realidade. 

Escritos em prosa (parágrafos), a sua linguagem tende a ser clara, objetiva e impessoal. 

 

Gênero – Verbete 

O verbete é um texto de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é 

explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Mais comumente, os 

verbetes são encontrados em um dicionário ou enciclopédia, e sua linguagem segue as normas padrão da língua, 

com um alto nível de formalidade. Como são destinados à consulta, são, normalmente, curtos e objetivos, 

facilitando o acesso e o entendimento e evitando termos que sejam subjetivos e estilísticos. 

 

Gênero – Reportagem 

Uma reportagem relata um acontecimento importante. Através dela, deve se transmitir uma 

informação com precisão, objetividade e clareza.  

Escrita por um jornalista que tenha estado no local em que o fato aconteceu ou que tenha apurado a 

fundo as informações relativas a ele, no texto é possível incluir opiniões de especialistas sobre o assunto 

abordado. 

O escritor deve demonstrar capacidade intelectual, criatividade, sensibilidade quanto aos fatos e uma 

escrita coerente, que dinamize a leitura e a torne fluente. É muito importante fazer o uso adequado dos sinais de 

pontuação, para que, através da entonação, se dê vida ao texto. 

Uma reportagem pode ser televisionada, transmitida por rádio ou impressa. Ela é dividida em três partes:  

- a manchete: título da reportagem. 

- o lide: é um resumo, que tenta chamar a atenção do leitor para o texto. 

- o corpo do texto: desenvolvimento do texto. 

 

Gênero – Entrevista  

É um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou 

fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. É um texto 

fundamentalmente dialogal, representado pela conversação de duas ou mais pessoas, o entrevistador e o(s) 

entrevistado(s), para obter informações sobre algum assunto. Estruturalmente, a entrevista compõe-se dos 
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seguintes elementos: Manchete ou título – Essa é uma parte que deverá despertar interesse no interlocutor 

envolvido, podendo ser uma frase criativa ou pergunta interessante. Apresentação – É o momento em que se 

apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua 

experiência profissional e seu domínio em relação ao assunto abordado. Perguntas e respostas – Basicamente, é 

a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos.   

 

Gênero – Cardápio 

De caráter informativo, possui uma relação das comidas e bebidas servidas nos estabelecimentos como 

restaurante, lanchonete, bares, pizzaria, e lugares similares. Ele também informa os ingredientes que compõe os 

pratos e os preços. Desta forma ajuda o cliente escolher o que vai comer e beber. Geralmente a estrutura de um 

cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido de seu preço, sendo estruturados um abaixo do 

outro, sendo separados por categorias. 

As principais características contidas em um cardápio são: O nome da empresa; categorias (entrada, 

sopas, bebidas, sobremesas); o tipo do prato pode vir especificando os alimentos contidos ou não; o valor do 

prato. 

 

Gênero – Curiosidades 

 Outro texto informativo bastante atrativo é o gênero curiosidades, cuja finalidade é informar o leitor 

sobre aspectos importantes de vários assuntos. 

Pode ser de extensão curta ou um pouco mais longa, quando informa curiosidades sobre mais de um 

assunto.  

Usa linguagem simples, que deve ser, porém, clara e objetiva. Traz informações científicas, bizarras 

(estranhas), engraçadas, perguntas curiosas entre outras. 

 Um dos recursos empregados nesses textos é o uso de perguntas, que servem para chamar a atenção do 

leitor, bem como auxiliá-lo na compreensão do assunto.  

 

Gênero – Lista 

As listas são textos nos quais se relacionam objetos, pessoas, ações etc. Elas têm como finalidade 

organizar as palavras, facilitando sua localização. Podem ser organizadas seguindo-se uma sequência alfabética, 

numérica ou cronológica.  

Entre os exemplos podemos citar: as listas telefônicas, de compras, diário escolar, resultados de seleção, 

rotina de trabalho etc. 

 

Gênero – Infográfico 

São textos que aliam imagem e texto, complementando informações repassadas ao leitor. Conjugados a 

textos geralmente curtos, objetivos, que usam linguagem clara, os recursos visuais como desenhos, tabelas, 

fotografias, diagramas estatísticos etc. auxiliam na explicação das informações, sendo indispensáveis para a 

compreensão das mesmas. 

Os infográficos se subdividem em: 

- Enciclopédicos: explicam temas gerais, como o funcionamento do corpo humano, as definições de vírus, 

doenças etc.; 

- Específicos: se atêm a aspectos mais singulares, como os detalhes de como aconteceu um acidente. 

Os dois tipos de infográficos podem ainda ser subdivididos em outros dois: independentes (onde o 

infográfico por si só já informa algo) ou complementares, relacionados a outros textos. 

O gênero infográfico aparece constantemente no nosso cotidiano, vinculado a notícias, textos 

informativos, indicando como se chega a determinado lugar, ou a linha do tempo da vida de personalidades, da 

evolução de um país etc. 
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Gênero – Rótulo 

Os rótulos são um tipo de texto que vem em questão de informar geralmente algumas coisas 

importantes sobre determinado produto, por exemplo, um rótulo de determinado refrigerante vem informando 

a quantidade de calorias, o fornecedor dessa marca, os ingredientes dessa bebida e outras informações. 

Ele representa um dos canais mais importantes de comunicação entre o produto e o consumidor, e se 

revela numa das principais estratégias de marketing para o comércio dos produtos em geral, pois através dele o 

fabricante pode informar, persuadir e vender a sua produção. 

 

Gênero – Agenda  

 Registros escritos, geralmente em estilo objetivo, em frases curtas, de datas e/ou temas de 

compromissos, lembretes, de reuniões de conferências, congressos etc. Têm o caráter informativo, com 

intencionalidade de transmitir informações. Esses registros geralmente são feitos em portadores/suportes 

diversos textos, como agendas e cadernetas ou dispositivos eletrônicos de tamanho reduzido, que armazenam 

tipos de dados, como listas e endereços obedecendo uma ordem alfabética ou numérica. 

 

Gênero – Bilhete de passagem 

Tem como principal finalidade informar alguém sobre informações necessárias ao embarque em 

transportes. O bilhete de passagem é o comprovante da viagem do consumidor. Ele deve conter dados como o 

preço da passagem, número do bilhete e da via de emissão, bem como a origem, destino, a data, o horário e o 

número da poltrona. 

 

Gênero – Legenda 

São gêneros que sempre estão acompanhados de outro gênero, como a uma pintura ou a uma notícia. 

Procuram ajudar o leitor com informações das imagens ou da notícia, para ajudá-lo a compreender melhor seu 

conteúdo. No jornalismo, legendas são os textos que aparecem imediatamente abaixo ou ao lado (ou ainda, mais 

raramente, acima) de uma fotografia, identificando-a, contextualizando-a e acrescentando alguma informação a 

partir da matéria que a acompanha. 

 

Gênero – Placas de trânsito 

Textos de amplo uso social nas vias de trânsito misturam a linguagem verbal e não verbal, embora 

muitos casos tenham apenas linguagem não verbal, têm como principal fonte de informações os símbolos e 

cores neles inseridos. 

As placas de sinalização consistem numa parte importante do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas, 

uma vez que os direcionam a seguir determinadas condutas. Têm, de modo geral, a função de comunicar aos 

integrantes do trânsito informações acerca da utilização do tráfego nas vias públicas. 

Suas finalidades, então, são, basicamente, orientar, indicar e advertir, direcionando o sentido do fluxo, 

indicando rotas alternativas, orientando sobre proibições e obrigações, e advertindo sobre condições do trecho 

etc. 

a) Placas de regulamentação têm função imperativa, ou seja, determinam o tipo de regularidade que deverá ser 

adotada na localidade em que estiverem expostas. Informam sobre proibições, obrigações e restrições. 

b) Placas de indicação, ao contrário das regulamentares, não têm caráter imperativo. Sua finalidade é 

unicamente informativa. Suas indicações envolvem mensagens educativas, identificação de vias, orientação de 

percurso, serviços auxiliares e possíveis direções. 

c) Placas de advertência têm objetivo de alertar, como o próprio nome sugere, sobre possíveis adversidades no 

caminho, situações de perigo. Sua função é recomendar precauções a serem tomadas. 
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Gênero – Cupom 

 Tipo de texto estritamente informativo com a função social de informar como forma de comprovação 

uma compra qualquer executada por alguém. Apresenta sempre o nome do estabelecimento onde a compra foi 

feita com seu CNPJ e endereço comercial, dia, horário, preço com sua forma de pagamento. Possui somente 

linguagem verbal. 

 

5. Tipo Textual: Argumentativo-Persuasivo 

 

Tem como intenção persuadir, convencer o leitor a respeito de determinada ideia, opinião ou ponto de 

vista. Pode ser organizado em parágrafos, nos quais se usam argumentos para defender uma tese ou podem ser 

textos mais curtos, como cartazes, anúncios, avisos, placas, convites, entre outros, nos quais há um slogan, 

palavra ou frase curta que encerra uma ideia, características de um produto ou de um serviço. 

Em relação à estrutura, não há um formato específico para os textos argumentativos, chegando a variar 

até mesmo entre textos de mesma classificação de gênero. Por exemplo: convites de aniversário e convites de 

casamento, cartazes para divulgação de festas e cartazes de campanhas de vacinação, entre outros. 

A linguagem nesses textos deve ser clara e objetiva, para que o leitor seja levado a mudar de opinião ou 

ser convencido pelo autor. Em algumas ocasiões, porém, os argumentos podem ser defendidos em frases mais 

curtas e sutis, como os slogans, que apesar de breves são responsáveis pelo aumento rápido da quantidade de 

consumidores, convencidos por frases e imagens associadas à ideia de felicidade, vida saudável, realização de 

sonhos entre outras.  

Nos textos argumentativos, sobretudo nos mais longos, faz-se uso de períodos/frases conclusivas, verbos 

fortes, comandos imperativos e adjetivos. 

 

Gênero – Texto de Opinião   

O gênero Texto de Opinião é organizado em parágrafos. A distribuição destes no texto é feita da seguinte 

maneira:  

- Introdução: apresentação da ideia central.  

- Desenvolvimento: fundamentação da ideia central por meio da apresentação de argumentos, os quais devem 

comprovar a tese ou ponto de vista do autor.  

- Conclusão: retomada da ideia central, arrematando os argumentos defendidos no desenvolvimento.  Não há 

definição quanto a que tamanho deve ter um parágrafo. Recomenda-se, porém, clareza na apresentação dos 

argumentos e na defesa do ponto de vista, pois os parágrafos devem apresentar concatenação (vínculo) entre si. 

O encerramento de um parágrafo deve ser feito quando se conclui o argumento apresentado e se prepara para o 

ponto seguinte (outro argumento ou o arremate da ideia central). 

 

Gênero – Resenha 

É um gênero textual no qual são apresentadas as características essenciais de um filme, livro, peça de 

teatro. Numa resenha, o autor comenta e avalia de forma crítica a qualidade dessa obra. 

A finalidade de uma resenha é informar o leitor sobre o assunto tratado no filme, livro ou peça de teatro, 

destacando os aspectos positivos e/ou negativos. Em algumas resenhas, além de argumentos para convencer o 

leitor a assistir ou não ao filme, podem ser encontradas informações como o nome original da obra, do diretor, a 

duração, entre outras, assemelhando-se, com isso, à sinopse, que também traz essas informações. Mas, os 

objetivos dos dois gêneros diferem. 

As resenhas geralmente são publicadas em jornais, revistas e em sites de divulgação de filmes: a 

linguagem é clara, objetiva e muitas vezes informal, aproximando-se da linguagem das crianças e dos 

adolescentes, nos casos de filmes direcionados a esse público. 
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Gênero – Sinopse 

A sinopse é um gênero que levanta hipóteses sobre o que irá acontecer em filmes, novelas que se deseja 

assistir ou livros que se deseja ler. 

A finalidade da sinopse de um filme é ajudar as pessoas a decidirem o que irão assistir. Nela, indicam-se 

fatos que iniciarão a história, mas, só até certo ponto, a fim de causar curiosidade e interesse das pessoas pela 

solução do conflito.  

Sinopses e resenhas têm bastantes semelhanças. É preciso cautela para não as confundir. A resenha 

apresenta informações e características de uma obra, fazendo uma crítica da mesma, enquanto a sinopse levanta 

informações iniciais, com o propósito de gerar curiosidade no leitor para que ele seja convencido a assistir ao 

filme. 

Entre as semelhanças desses dois gêneros estão as indicações do nome original da obra, do diretor, a 

duração, ano de lançamento, gênero (público-alvo) etc.; a linguagem clara, geralmente informal e a estrutura em 

parágrafos. 

 

Gênero – Manchete de jornal 

Geralmente é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. É 

composta de um título auxiliar que serve como um complemento do principal, com o acréscimo de algumas 

informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Complementa-se com o Lide (lead) que 

corresponde ao primeiro parágrafo e nele são expostas as informações que mais despertar a atenção do leitor 

para continuar com a leitura do texto. Busca responder às questões: Quem? Onde? O que? Como? Quando? Por 

quê?. Esta estratégia é bastante utilizada em jornais devido ao seu caráter informativo e por poder levar 

informações rápidas e claras ao leitor. 

 

Gênero – Campanha 

Os textos publicitários são um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de 

natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de 

convencer o leitor para a compra de produtos e/ou serviços. 

Geralmente são encontrados nos meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, 

outdoors, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos os quais contém 

uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. 

 

Gênero – Campanha Comunitária 

O objetivo principal é esclarecer a população sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, mobilizá-

la, persuadi-la a colaborar.  Dessa forma, desde o início, o texto deve-se compor de verbos expressos no modo 

imperativo, já que a finalidade é essa (persuadir). Assim, a linguagem utilizada, sempre variando com o público 

para o qual é destinada, tem de estar adequada ao contexto comunicativo, bem como se mostrando um tanto 

quanto atrativa, geralmente expressa em letras garrafais, grandes. 

 

Gênero – Anúncio  

O gênero textual “anúncio” tem como finalidade divulgar produtos ou serviços, na tentativa de 

persuadir (convencer) o interlocutor a comprar algo ou contratar serviços de alguém.  

O anúncio é um texto conciso, cuja linguagem deve ser clara e bastante objetiva. Nesse gênero também 

se faz associação entre a linguagem escrita (através de slogans) e a linguagem não verbal, através de imagens 

atrativas para o leitor. 

Há diversos tipos de anúncios: para vender, trocar, alugar imóveis, veículos, entre muitos outros. Os 

formatos desses textos são também bastante variados. Os suportes desse gênero podem ser revistas, jornais, 

outdoors, TV, internet entre outros. 
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IMPORTANTE: Anúncios – Classificados – Propagandas 

Os anúncios variam bastante também quanto ao formato. Em alguns casos, confunde-se sua classificação 

com a de outros gêneros. Os classificados, por exemplo, são também chamados de anúncios classificados. Têm 

como objetivo persuadir o leitor a vender, trocar, comprar produtos ou serviços. Seu formato, porém, é bem 

específico: possui um título, retrata as características do produto ou serviço e estabelece um canal entre quem o 

criou e o interlocutor, por meio de telefone, endereço ou e-mail. Os classificados, ao contrário de outros 

anúncios, não utilizam imagens ou ilustrações. 

Outra discussão gira em torno da possível diferença entre Anúncio e Propaganda. Alguns autores os 

definem como sinônimos. Outros gêneros diferentes, explicando que nas propagandas objetiva-se a persuasão 

de ideias, ideologias ou doutrinas, enquanto os anúncios estimulam o aspecto promocional e comercial. Há 

autores, entretanto, que invertem essa definição, atribuindo à propaganda o caráter comercial. 

 

Gênero – Convite 

Tem uma estrutura composta de destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data 

do evento e remetente. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras e é claro, 

o de convidar. Mas também tem outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 

 

Gênero – Capa de livro 

As capas de livros e revistas mensais trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das imagens e dos 

recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e publicidade. Nesse processo, articulam-se 

referenciais de caráter informativo e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. 

É um gênero sincrético ou multimodal, que conjuga o verbal e o não verbal, cuja leitura é imprescindível 

para a construção do sentido. No caso do texto não verbal, é preciso considerar que a imagem fotográfica é 

inquestionável em sua veracidade, sendo ela “o real” para grande parte de leitores. Com isso, dá-se abertura 

para se questionar o compromisso da produção midiática, que conduz à apreensão desses fatos num viés 

interpretativo/ideológico de um grupo social, cujos interesses não se podem medir. 

 

É assim que se aprende! 

 

Intertextualidade e Heterogeneidade 

 

A intertextualidade evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado 

gênero. Você pode entender a intertextualidade como uma relação de intergêneros, isto é, um gênero elaborado 

com elementos que remetem a outro gênero.  Um dialogando com o outro. 

Atenção: Intertextualidade = intergêneros = um gênero com a função de outro 

Em princípio, isto não deve trazer dificuldade interpretativa nem para o aluno, tampouco para você, já 

que o predomínio da função persuasiva supera a forma na determinação do gênero poema, o que evidencia a 

plasticidade e dinamicidade dos gêneros. Um aspecto interessante no texto mencionado é que ele apresenta 

uma configuração híbrida, tendo o formato de um poema para o gênero artigo de opinião. Isso configura uma 

estrutura intergêneros, uma relação intertextual. 

Essa relação de intertextualidade deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 

gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais. Toma-se por exemplo, 

um texto que, embora seja classificado como Carta, traz em um de seus trechos o mito sobre “A fundação de 

Roma”, em outros trechos a exposição do conteúdo sobre a história da fundação de Roma, e em outros trechos, 

a fala da avó se coloca de forma argumentativa. Dessa forma, temos a presença das tipologias narrativa, 

expositiva e argumentativa dentro de um único texto. O que configura a presença da heterogeneidade tipológica. 

Atenção: heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de vários tipos 
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Resumidamente, entendemos que um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda 

continuar sendo aquele gênero. Um gênero deve ser determinado pela ação que ele aparece para realizar-se, 

nem pelo conteúdo que reporta, nem pela forma física. 

 

É assim que se fala! 

 

Um dos recursos mais usados para desenvolvimento do léxico (vocabulário) é o uso do dicionário. Antes 

de orientar sua utilização nas aulas, o professor deve orientar os estudantes a utilizarem outras estratégias para 

tentarem entender o sentido de palavras das quais desconheçam o significado.  

a - Pode-se buscar o sentido de uma palavra ou expressão analisando o contexto em que ela aparece, na frase 

ou no período; 

b - Outra maneira é comparando esta palavra com outras que tenham uma estrutura semelhante; 

c - Também se pode pedir aos alunos que troquem a palavra ou expressão por outra e pedir que expliquem o 

significado, comparando para saber se houve mudança de significado ou se a palavra manteve o significado 

original. 

Nas atividades do bloco Conversando com o texto, explore também o desenvolvimento do vocabulário 

dos estudantes (léxico) através do estudo de expressões informais, termos da linguagem científica, da linguagem 

poética, da linguagem estrangeira (estrangeirismos), além de novas palavras. 

 Lembre-se de orientar o uso dessas novas palavras e expressões nas produções textuais, nas respostas 

das atividades e quando forem se expressar oralmente. Assim, amplia-se e se qualifica o uso que fazemos das 

palavras. 

 

É assim que se escreve! 

 

Os blocos AB Conhecer e Vai-vem das palavras contém atividades cujo propósito é o desenvolvimento 

dos aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. Nesses blocos, aborda-se a língua sob os seguintes aspectos:  

• Sintático: parte da língua na qual se estuda o modo como o falante organiza e relaciona as palavras em 

uma oração; 

• Semântico: estuda os sentidos das palavras, de acordo com o contexto; 

• Morfológico: estuda os morfemas, ou seja, tudo que nos diz sobre gênero e número dos substantivos; 

tempo, modo, número e pessoa de um verbo e demais classes gramaticais. 

 

MORFOLOGIA 

1. FONEMAS E SONS 

Alfabeto  

Princípio alfabético  

O desenvolvimento do processo de escrever implica o conhecimento da estrutura fonológica e a 

aptidão para analisar os segmentos desta estrutura; esse conhecimento tornará possível a elaboração de 

representações fonológicas sempre mais próximas às exigidas para a decodificação do sistema de escrita do tipo 

alfabético (Escoriza, 1991). O conhecimento da escrita, ou seja, a identificação de uma notação escrita é anterior 

ao domínio do processo de escrever: o leitor iniciante sabe que é uma escrita, que não é um desenho, mesmo 

sem saber escrever. Para desenvolver o processo de escrever, o escrevente inicial precisa conhecer as unidades 

linguístico-fonológicas de uma palavra: rimas, sílabas, unidades intra-ssilábicas, fonos/sons e fonemas. Nesse 

processo de construção da capacidade linguística, a intervenção educativa forma parte integrante. Portanto, o 

professor precisa compreender o processo de transição da oralidade para a escrita que o leitor/escritor inicial 

desenvolve para poder contribuir. 
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Grafemas representam fonemas: este é o princípio alfabético. Os grafemas são as letras do alfabeto e 

os fonemas são os valores sonoros da língua. O princípio alfabético é a base, a razão de ser de Sistema Alfabético 

de Escrita. Há outras formas de representar as ideias, como nos sistemas pictográficos. Ou de representar as 

palavras, como no sistema silábico. Nos sistemas alfabéticos, as letras representam os fonemas da língua. 

A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais de A a Z, por uma ordem 

crescente ou decrescente de letras. 

Com a nova reforma ortográfica que entrou em vigor em 2009, as letras K, W e Y voltaram a ser 

utilizadas e com isso nosso alfabeto passou a contar com 26 letras. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

 

Separação silábica 

A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Em português, o 

elemento essencial da sílaba é a vogal.  

Quanto à sua constituição, a sílaba pode ser simples ou composta, e esta última aberta (ou livre) ou 

fechada (ou travada). Diz-se que a sílaba é simples quando é constituída apenas por uma vogal: e, há, ah! Sílaba 

composta é a que encerra mais de um fonema: ar (vogal + consoante), lei (consoante + vogal + semivogal), vi 

(consoante + vogal), ou (vogal + semivogal), mas (consoante + vogal + consoante).  

A sílaba composta é aberta (ou livre) se termina em vogal: vi; é fechada (ou travada) em caso contrário, 

incluindo-se a vogal nasal, porque a nasalidade vale por um travamento de sílaba: ar, lei, ou, mas, um.  

Quanto ao número de sílabas, dividem-se os vocábulos em: 

a) monossílabos (se têm uma sílaba): é, há, mar, de, dê;  

b) dissílabos (se têm duas sílabas): casa, amor, darás, você;  

c) trissílabos (se têm três sílabas): cadeira, átomo, rápido, cômodo;  

d) polissílabos (se têm mais de três sílabas): fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente.  

Quanto à posição, a sílaba pode ser inicial, medial e final, conforme apareça no início, no interior ou no 

final do vocábulo:  

fo né ti ca 

inicial medial medial final 

 

Encontros vocálicos  

Chamam-se semivogais as vogais i e u (orais ou nasais) quando assilábicas, as quais acompanham a 

vogal numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Representamos 

as semivogais i (e) por /y/ e u (o) por /w/.  

Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa, na mesma silaba: pai, mãe, 

água, cárie, mágoa, rei. Sendo a vogal a base da sílaba ou o elemento silábico, é ela o som vocálico que, no 

ditongo, se ouve mais distintamente. Nos exemplos dados são vogais: pAi, mÃe, águA, cáriE, mágoA, rEi.  

Observação: Os ditongos, como os demais encontros vocálicos, podem ocorrer no interior da palavra 

(dizem-se intra verbais: pai, vaidade) ou pela aproximação, por fonética sintática, de duas ou mais palavras 

(dizem-se inter verbais: certa idade, inculta e bela).  

Os ditongos podem ser:  

a) crescentes e decrescentes 

b) orais e nasais 

Crescente é o ditongo em que a semivogal vem antes da vogal: água, cárie, mágoa.  

Decrescente é o ditongo em que a vogal vem antes da semivogal: pai, mãe, rei.  

Como as vogais, os ditongos são orais (pai, água, cárie, mágoa, rei) ou nasais (mãe).  
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Os ditongos nasais são sempre fechados, enquanto os orais podem ser abertos (pai, céu, rói, ideia) ou 

fechados (meu, doido, veia). Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a 

vogal: mãe. 

Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Os tritongos podem 

ser orais e nasais. Orais  

1) /way/: quais, paraguaio; 2) /wey/: enxaguei, averigueis; 3) /wiw/: delinquiu. 

Nasais 

1) /wãw/: mínguam, saguão, quão; 2) /wẽy/: delinquem, enxáguem; 3) /wõy/: saguões. 

Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes por guardarem sua individualidade fonética: 

saída, caatinga, moinho. Isto se dá porque a passagem da primeira para a segunda se faz mediante um 

movimento brusco, com interrupção da voz. 

 

Acento de intensidade 

Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em sólida, 

barro, poderoso, material, há uma sílaba que se sobressai às demais por ser proferida com mais esforço 

muscular e mais nitidez e, por isso, se chama tônica: sólida, barro, poderoso, material. As outras sílabas se 

dizem átonas e podem estar antes (pretônicas) ou depois (postônicas) da tônica: po – de – RO – so (RO sílaba 

tônica, demais sílabas átonas). 

Diz-se que nas sílabas fortes repousa o acento tônico do vocábulo (acento da palavra ou acento 

vocabular). Existem ainda as sílabas semifortes chamadas subtônicas que, por questões rítmicas, compensam o 

seu afastamento da sílaba, tônica, fazendo que se desenvolva um acento de menor intensidade – acento 

secundário.  

 

Posição do acento tônico 

Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos de duas ou mais sílabas podem ser:  

a) oxítonos: o acento tônico recai na última sílaba: material, principal, café;  

b) paroxítonos: o acento recai na penúltima sílaba: barro, poderoso, Pedro;  

c) proparoxítonos: o acento tônico recai na antepenúltima sílaba: sólida, felicíssimo. 

 

Acentuação: 

- Oxítonas: são acentuadas as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), como em babá, café, cipó (babás, cafés, 

cipós). Também são acentuadas as oxítonas terminadas em EM (amém, também) e ENS (parabéns). 

Observação: A regra para a acentuação de monossílabos é semelhante à da acentuação das oxítonas. Os 

monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s) e O(s) são acentuados. 

Exemplos: PÁ – RÉ – NÓ. 

 

- Proparoxítonas: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

Exemplos: pálido, lépido, lâmpada etc. 

 

A acentuação das palavras paroxítonas; 

1. Os acentos agudos ou circunflexos devem aparecer nas paroxítonas terminadas em: R - Câncer, revólver 

X - Fênix, tórax  

N - Hífen, Éden  

L - Amável, difícil 

Dica: Aconselha-se, para ser lembrar desta regra, a memorizar as letras R X N L associando-as à palavra 

ROUXINOL. 
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2. As demais paroxítonas a serem acentuadas terminarão em 

I - Júri, pônei  

IS - Lápis, fósseis 

Ã/ÃS - Órfã, ímãs  

ÃO/ÃOS - Sótão, órgãos  

US - Bônus, vírus  

UM/UNS - Fórum, álbuns  

PS - Bíceps, fórceps 

 

Novos tempos, novas mudanças – Novo acordo ortográfico 

1. Nos acentos gráficos: 

a) Palavras terminadas em “ôo(s)” perdem o acento circunflexo: voo(s), enjoo(s), perdoo, magoo, abençoo, etc. 

b) Verbos terminados em “êem” perdem o acento circunflexo: eles creem, deem, leem, veem, releem, preveem 

etc. 

Observação: as formas plurais dos verbos TER e VIR e seus derivados mantêm o acento circunflexo: eles têm, 

eles vêm, eles detêm, eles intervêm etc. 

c) A vogal tônica do hiato formado com ditongo decrescente perde o acento agudo: fei-u-ra, bai-u-ca, Bo-cai-u-

va etc. 

Observação: o acento agudo permanece se o hiato não é formado com ditongo decrescente: sa-ú-de, ga-ú-cho, 

con-te-ú-do, sa-í-da, pre-ju-í-zo etc. 

d) Os ditongos abertos “éi” e “ói”, em palavras paroxítonas, perdem o acento agudo: i-dei-a, as-sem-blei-a, ge-

lei-a, eu-ro-pei-a, joi-a, eu a-poi-o, he-roi-co, as-te-roi-de, an-droi-de etc. 

Observação.: o acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossílabas: papéis, anéis, pastéis, herói, 

destrói, troféu, chapéu, réu, céu, dói etc. 

e) Palavras homônimas que perderam o acento diferencial de timbre ou tonicidade: ele para, o(s) pelo(s), eu 

me pelo (tu te pelas, ele se pela), o(s) polo(s), a pera. 

Observação: o verbo PÔR e a forma PÔDE (passado do verbo PODER) mantiveram o acento circunflexo. 

 

2. No uso do trema: 

Foi abolido: frequente, consequência, tranquilo, aguentar, bilíngue, linguiça, arguição, etc. 

Observação: o trema só foi mantido nas palavras derivados de nomes estrangeiros: mülleriano... 3ª) No uso do 

hífen: 

 

Perdem o hífen: 

a) Palavras compostas com elemento de conexão: dona de casa, pé de cabra, quartas de final, mão de obra, dia 

a dia, passo a passo, sobe e desce, disse me disse, etc. 

Observação: as palavras ligadas à zoologia e à botânica mantiveram o hífen: joão-de-barro, copo-de-leite, etc. 

b) Palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por “H” 

ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: autoatendimento, autorretrato, autossustentável, antivírus, antiético, 

antissocial, antirracista, infraestrutura, contraindicação, minissaia, minirreforma etc. 

 

Observação: o hífen se mantém se a palavra seguinte começar por “H” ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: 

auto-hipnose, anti-horário, infra-hepático, mini-hospital, contra-ataque, sobre-erguer, anti-inflacionário, anti-

inflamatório, auto-observação, micro-ondas etc. 

c) Todas as palavras derivadas com o prefixo “co-“: coprodução, cofundador, coirmão, coabitar, coerdeiro, 

cosseno, corresponsável, etc. 
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d) Todas as palavras formadas com o advérbio NÃO ficam separadas sem hífen: não fumante, não agressão, 

não governamental, não pagamento etc. 

GRAFEMAS E FONEMAS 

a- A letra C pode representar os fonemas /k/ e /s/.  

- Antes de A, O e U, o C representará o som /k/. Esse som será também reproduzido pelo C antes de 

consoantes.  

 - Antes de E e de I, pronuncia-se o C da seguinte maneira: /s/. 

Observações: O som /s/ pode ser reproduzido antes de A, O e U utilizando-se o Ç (cê cedilhado). O Ç (cê 

cedilhado) não pode, no entanto, ser usado no início das palavras. 

 

b- As letras S, C, X e o Z podem representar o som /s/. 

- O som /s/ será representado: 

- pelo S no início e no fim de algumas palavras; 

- pelo C, antes de E e de I; 

- pelo X, no meio de algumas palavras como máximo, próximo etc.; 

- pelo Z, no final de algumas palavras. 

 

c - Além da letra C, as letras QU podem, juntas, representar o som /k/, quando for utilizado antes de “e” e de “i”. 

 

d – O som do /LH/ /LI/ /L/ 

Segundo as regras fonéticas do Português, a sequência LH é um dígrafo, não um encontro consonantal. 

- Em português existem apenas algumas palavras com LH na sílaba inicial, mas existem muitas palavras com lh 

em sílabas intermédias e em sílabas finais. 

Palavras com LH no início: lhama, lhaneza, lhano; 

Palavras com LH no meio: brilhante, humilhação, maravilhoso; 

Palavras com LH no fim: alho, atrapalhar, escolher. 

- O erro na utilização de lh ou li é comum devido à proximidade da pronúncia do dígrafo LH e da sílaba LI. 

Família (certo) x familha (errado) - Minha família mora em Minas Gerais. 

Brasília (certo) x Brasilha (errado) - O congresso será realizado em Brasília. 

- Existem várias palavras escritas com lh e l que são escritas de forma parecida e pronunciadas de forma 

parecida, mas que têm significados diferentes: ralhar e ralar; falhar e falar; molha e mola. 

 

e- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 

exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 

 

f- O som de O e de U no final das palavras.  

Para escolher corretamente entre as letras O ou U no final das palavras, verifique qual é a sílaba mais forte da 

palavra. Se a sílaba tônica for a penúltima, como em CARRO, deve-se escrever O no final. Caso a sílaba mais forte 

seja a última, como em CAJU, então, deve-se escrever U no fim, e sem acento.  

Observação: A letra U só será acentuada quando ficarem isoladas na sílaba (hiato), no meio da palavra (SA-Ú-DE) 

ou no final (A-CA-RA-Ú, GRA-JA-Ú). 

 

g- Os fonemas /f/ e /v/ são exemplos de sons consonantais representados exclusivamente por duas letras, o F e 

o V. Não podemos, portanto, confundi-los ao escrever palavras como CAVALO e FAZER. 
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h- Não temos dúvida alguma quando temos que escrever a letra G ou o J antes de A, O ou U, como quando 

vamos escrever as palavras GALINHA, GOSTO, GULA, JANELA, JOGO, JULGAMENTO. Já em palavras como GESTO 

e JEITO, pode-se hesitar entre escrever com G ou com J. O som reproduzido pelo G e pelo J nestas duas palavras 

é/ ʒ /. Nesses casos, não há regras específicas a não ser recorrer à etimologia (origem) das palavras. Por isso, leia 

muitos textos e preste bastante atenção quando esse som ocorrer. 

 

i- A letra S, além de representar o som /s/, pode também representar o som /z/. Para saber se devemos usar as 

letras S ou Z para representar o som /z/, é necessário procurar a origem da palavra. Se ela contiver S, ele será 

conservado; se tiver Z, conservará o Z; quando não contiver S nem Z, ela será escrita com Z. 

 

j - Para representar o som /R/ entre vogais (como em carro) , escrevemos RR. Se esse som vier entre consoante e 

vogal (ou vice-versa), no início ou no final das palavras, deveremos escrever apenas R (como em prato, parto, 

Raimundo, gastar). 

 

k - No início das palavras, a letra H não representa som. Para representar algum som, o H deverá vir 

acompanhado das letras N, C e L, como em MANHÃ, ACHO e MOLHADO. Nesses casos, porém, não acontecem 

encontros consonantais, mas DÍGRAFOS. 

Os dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar apenas um som, podendo aparecer 

com duas letras repetidas ou “dobradas”, como em caRRo, goRRo, aSSado, foSSe; ou juntando letras diferentes, 

tal qual CHuva, gaNHava, oLHo, em que o H junta-se ao C, ao N e ao L para representar som. Há ainda os dígrafos 

QU, como em QUente e líQUido, e GU, como em GUitarra e GUerreiro. 

 

l - Nas palavras com Z, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com Z 

no início: Zanga, Zumbido; no meio: beleZa, certeZa; no fim: raiZ, cicatriZ. 

Uso da letra Z: 

a) Em palavras derivadas de outras escritas com z no radical. Cicatriz – cicatrizar. 

b) Em substantivos abstratos formados a partir de adjetivos mais os sufixos -ez ou –eza. Belo – beleza. 

c) Em verbos formados com o sufixo verbal -izar a partir de substantivos formados pelo sufixo -ização, quando 

não houver um s no radical da palavra de origem. Canal – canalização – canalizar. 

d) Em palavras terminadas em: -zinho, -zinha, -zito, -zita, -zal, -zeiro, -zarrão, -zona, -zorra, -zada e -zudo. 

Homenzinho, mulherzona, amorzinho.  

 

m - Para saber se devemos escrever “e” ou “i” no final de uma palavra, precisamos observar a sílaba tônica (a 

sílaba produzida com “mais força”). Quando a sílaba tônica for a última sílaba, devemos escrever a letra “i” 

(como em par-ti). Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba (como em par-te), então, devemos escrever “e”. 

 

n -Antes de P e de B, quando houver um som nasal, devemos escrever sempre a letra M. A razão para esta regra 

deve-se ao modo como esses sons são produzidos. As consoantes P e B são chamadas bilabiais, ou seja, são 

produzidas pressionando os lábios, inferior e superior, da mesma forma como é produzido o som da letra M. 

 

o – Palavras terminadas com L e U se for verbo e estiver na 3ª pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como: 

cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência (terminação) dos verbos para 

esse tempo, modo e pessoa. 

Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L, como em: Natal, farol, castiçal, avental, legal, 

fiel, espanhol etc.  

Observação: para alguns casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência – eu – é escrito 

com U: europeu, filisteu, hebreu.  
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p – Além dos CH, NH, LH, QU, GU, RR e SS, o dígrafo SC, que representa o som / s / como nas palavras naSCer, 

creSCer, deSCendente etc. Cuidado, porém, para os casos em que cada letra representar um som. Por exemplo: 

piSCar, caSCa, páSCoa etc., onde cada letra reproduz um som diferente, / s / e / k /, respectivamente. 

 

2. MORFOLOGIA 

COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO  

Basicamente, existem na língua portuguesa dois processos que dão origem às palavras: composição e derivação. 

COMPOSIÇÃO 

No processo de composição, sempre há mais de um radical.  

Ex.: duas palavras distintas que somadas dão um significado completamente novo, como no caso de “automóvel” 

= “auto” + “móvel”  

DERIVAÇÃO 

No processo de derivação, devemos partir de um determinado radical. 

Exemplos: palavra primitiva “mar”, dela podemos obter outras palavras novas, como “marinheiro”, “marujo”, 

“marítimo”, entre outras. 

Atenção: Os prefixos e sufixos fazem parte da formação das palavras derivadas. 

 

PREFIXOS 

Morfema que é adicionado antes do radical na palavra, modificando ou não seu sentido original. Podem ser 

prefixos de negação, de privação, de oposição, de duplicidade, de repetição e de distância, de reduplicação etc. 

A – Há prefixos de origem latim, como: i-, in-, im-, que expressam sentido contrário, privação, negação.  

Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo 

 

SUFIXOS 

Morfema que sucede o radical da palavra, de forma que acaba por modificar seu sentido, alterando a classe 

gramatical a qual pertence. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. 

a - Sufixo ÃO que indica aumentativo de algo, maior ou algum valor pejorativo.   

Exemplo: casarão, latão, caldeirão, vozeirão, boqueirão, homenzarrão, etc. 

b – sufixo INHA que indica diminutivo, afeto, carinho, ironia. 

Exemplo: casinha, lapisinho, papelzinho, mãozinha, etc. 

 

CLASSES GRAMATICAIS 

SUBSTANTIVO: palavra que dá nome/nomeia pessoas, lugares, objetos, sensações etc. 

- Quando o substantivo dá nome a pessoas, cidades, países etc., ele é chamado de substantivo PRÓPRIO. Outra 

dica importante é que ele sempre começa com letra maiúscula. 

- Quando o substantivo nomeia categorias de seres e objetos, e não se refere a um ser ou objeto em especial, ele 

é classificado como substantivo COMUM. Os substantivos comuns são escritos iniciando com letra minúscula. 

Os substantivos podem também ser classificados em PRIMITIVO (se a palavra estiver em sua forma original) ou 

DERIVADO (se forem formados a partir de outra palavra). 

Exemplo: pedra (primitivo) / caderneta (derivada de caderno). 

Os substantivos lâmpada e mala designam seres com existência própria, que são independentes de outros seres. 

São assim, substantivos CONCRETOS. Substantivo Concreto é aquele que designa o ser que existe, 

independentemente de outros seres. 

Obs.: os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. 

O substantivo beleza designa uma qualidade. Substantivo ABSTRATO é aquele que designa seres que dependem 

de outros para se manifestar ou existir. A beleza não existe por si só, não pode ser observada. Só podemos 
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observar a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. A beleza depende de outro ser para se manifestar. 

Portanto, a palavra beleza é um substantivo abstrato. 

Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser 

abstraídos, e sem os quais não podem existir. 

 

FLEXÃO DO SUBSTANTIVO: 

-gênero: masculino / feminino; 

- número: singular / plural. 

- grau do substantivo: 

- Aumentativo: quando for indicado aumento; 

- Diminutivo: quando for indicada diminuição; 

- Normal: quando não for indicada diminuição nem aumento do substantivo. 

Atenção: Existem ainda outros tipos de substantivos, como os simples e compostos, coletivos, concretos e 

abstratos, entre outros. 

 

PLURAL 

a - Em geral, fazemos o plural das palavras acrescentando a letra S. Nos verbos, além de S, também indicam 

plural as desinências IS, M, AM, EM e ÃO. Há, porém, casos em que, ainda que terminem com essas letras, as 

palavras não estão no plural, como vemos em CAIS, SOM, TAMBÉM e PÃO (estas palavras não são verbos). 

 

b - Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam-se no plural, trocando o L por IS. Por exemplo: 

quintal -  quintais; caracol – caracóis; hotel - hotéis 

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 

 

c - Os substantivos terminados em ÃO fazem o plural de três maneiras. 

- substituindo o -ão por -ões: Por exemplo: ação - ações 

- substituindo o -ão por -ães: Por exemplo: cão - cães 

- substituindo o -ão por -ãos: Por exemplo: grão - grãos 

 

d- Os substantivos terminados em M troca-se por NS: Por exemplo: item – itens; nuvem – nuvens. 

 

e - Substantivos terminados em -R, -Z E -S é feita acrescentando - ES à palavra no singular. Por exemplo: mulher - 

mulheres; hambúrguer - hambúrgueres; açúcar - açúcares; Além de -Z no singular para -ZES no plural: Por 

exemplo: raiz - raízes; gravidez – gravidezes. 

 

f – Palavras adjetivas terminadas em OSO, OSA, derivadas de substantivos como gosto e fama que derivam para 

gostoso e famosa, fazem plural com acréscimo de S. Gostosos e famosas. 

 

ADJETIVO: palavra que acompanha (aparece próxima ao) o substantivo, para fazer referência a uma 

característica. Diz-se, às vezes, que o adjetivo se refere a uma qualidade do substantivo. 

Exemplo: país bonito (característica do país) 

 frutos gostosos, macios (características dos frutos) 

 

Locução adjetiva: é a junção de duas palavras (uma preposição e um substantivo) que equivalem a um adjetivo.  

 

NUMERAL 
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É a palavra que demonstra a quantidade ou a ordem em que ocupam em uma série. Pode ser: cardinal, 

ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo, romano e outros. 

CARDINAL - indicam a quantidade exata dos seres. Exemplo: dois, cinco, nove, quinze, etc. 

ORDINAL - indicam a ordem que ocupam em uma série. Eles indicam ordem, posição ou lugar de algo ou de 

alguma coisa. Exemplo: primeiro, segundo, septuagésimo, quinquagésimo etc. 

 

PRONOMES: são palavras que podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome, qualificando-o de alguma 

maneira. Entre os tipos de pronomes, estão: 

 

- pessoal: refere-se a uma das três pessoas do discurso [1ª – eu/nós; 2ª – tu/vós; e 3ª – ele-ela/eles-elas]; 

Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Eles podem variar em número 

(singular/plural), gênero (masculino/feminino) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª). 

 

- possessivo: indica a qual pessoa do discurso algo pertence; [meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s)...]; 

 

VERBO: palavra que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno da natureza), localizando-o em determinado 

tempo (presente, passado ou futuro).  

Os verbos são agrupados conforme sua terminação no infinitivo (nome do verbo ou sua forma inicial). 

Dessa forma, temos três grupos ou CONJUGAÇÕES: 

- os verbos terminados em AR (cantar, falar etc.); 

- os verbos terminados em ER (vender, viver etc.) e OR (compor, supor etc.); 

- os verbos terminados em IR (partir, ouvir etc.). 

O infinitivo dos verbos, também chamado de nome do verbo, é a forma primitiva dele. Termina com a 

letra R e não varia em tempo ou em pessoa. 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 

- Presente: indica o fato no momento em que se fala (Eu canto); 

- Pretérito (passado): indica um fato que já ocorreu (Eu cantei); 

- Futuro: indica um fato que irá acontecer (Eu cantarei). 

Observação: as formas verbais podem ser associadas a um dos pronomes pessoais (ou pessoas do discurso). 

 

ADVÉRBIOS modificam VERBOS, ADJETIVOS ou a eles próprios. Assim como as conjunções, acrescentam 

determinadas circunstâncias, porém, estas são relacionadas à ação verbal. As circunstâncias expressas pelos 

advérbios (e pelas locuções adverbiais) são: 

- lugar: ali, acolá, aqui, acima, abaixo, além, adiante, atrás, dentro, longe, perto etc. 

- tempo: agora, amanhã, antes, ontem, breve, cedo, nunca, depois, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, em 

breve. 

- intensidade: mais, muito, bastante, demais, mais, menos, quase, pouco etc. 

 

3. SINTAXE 

Estudo de regras que regem a construção de frases, a disposição das palavras na frase e das frases no 

discurso. 

SUJEITO: as palavras sobre as quais os verbos se referem nessas frases são o sujeito da oração. Em outras 

palavras, sujeito é o termo da oração sobre o qual se fala algo. 

A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. 

 

PREDICADO: palavras que falam algo sobre o sujeito. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          2º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 62 

Quando o núcleo do predicado for um verbo, ele será classificado como predicado verbal. Quando o 

núcleo do predicado for um substantivo ou um adjetivo, ele será classificado como predicado nominal. E, se o 

predicado possuir dois núcleos (um verbo e um nome), será classificado como predicado verbo-nominal. 

Exemplos: 

- “Dona Mariana aproximou-se de Luisinho.” (predicado verbal – aproximou-se expressa uma ação do sujeito) 

- “Minha mãe é diferente.” (predicado nominal – diferente é uma característica do sujeito) 

- A cegonha partiu triste. (predicado verbo-nominal – partiu expressa uma ação e triste é uma característica do 

sujeito)  

Importante: Toda e qualquer oração, necessariamente se estrutura em torno do sujeito e do verbo, tendo como 

constituintes os complementos verbais, predicativos ou elementos circunstanciais. 

 

FRASE 

Frase: É uma reunião de palavras que forma sentido completo. Pode ter verbo ou não. 

            Outra característica importante é que as frases começam com letra maiúscula. 

 

Tipos de frase: 

- Declarativas: quando se informa ou declara algo. Podem ser afirmativas (“Luisinho morria de amores por 

aquela professora.”) ou negativas (Não posso deixá-la ver o que estou fazendo); 

-Interrogativas: quando o emissor faz uma pergunta direta (“Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 

insolente?”) ou indireta (Gostaria de saber sobre a recompensa que você ofereceu.); 

-Imperativas: quando se dá um conselho, uma ordem ou se faz um pedido (“Dê o fora e se cuide para nunca mais 

chegar perto de minhas garras!”); 

-Exclamativas: quando o emissor exprime alguma emoção – medo, surpresa, susto, alegria, etc. (“Mas que 

cegonha pedinchona!”). 

 

Observação! Nos próximos anos de ensino, os alunos terão contato com Oração e Período. 

 

ELEMENTOS DE COESÃO 

Coesão por substituição: são empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da 

anáfora. Observe o exemplo: 

Exemplo: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 

suspensos. 

Em vez de: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a 

acontecer, os alunos serão suspensos. 

 

Coesão lexical: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o 

exemplo: 

Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e 

faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores 

da Academia Brasileira de Letras. 

 

- ONDE e AONDE? Como fazer a escolha correta? 

Os advérbios ‘onde’ e ‘aonde’ indicam lugar e podem ser usados em perguntas como também no 

meio dos períodos. Entretanto, deve-se saber que:  

- ONDE (“em que lugar”) indica permanência, lugar sem movimento.  

Exemplo: ONDE está a câmera que emprestei? 
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- AONDE (preposição A + advérbio ONDE = “a que lugar”, “para que lugar”) é usado com verbos de movimento. 

Exemplo: AONDE você vai amanhã? 

 

- Uso dos PORQUÊS 

A palavra POR QUE pode ser escrita de quatro maneiras: 

- POR QUE separado e sem acentuação (em perguntas);  

Exemplo: Por que você não atendeu minha ligação? 

 

- POR QUÊ separado e com acento circunflexo (no final de frases). 

Exemplo: Ela não me atendeu e nem disse por quê. 

 

- PORQUE junto sem acentuação (quando for utilizado para responder). 

Exemplo: Não fui ao show porque estava viajando. 

 

- PORQUÊ junto com acento circunflexo (quando antes vier um artigo). 

Exemplo: Nunca se soube o porquê daquela reação. 

 

- MAS ou MAIS 

 Se a relação for de adversidade, de oposição, deve-se usar a conjunção MAS. Se houver dúvida, substitua 

MAS por PORÉM.  

Exemplo: “Sai cedo de caso, mas cheguei atrasado.” 

 

Se a relação indicar intensidade, quantidade, deve-se usar MAIS.  

Exemplo:  “Ele estava mais tenso do que o seu oponente.” 

“Comprou mais roupas do que precisava.” 

 

4. SEMÂNTICA 

Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um 

signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa, 

também, as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo 

e espaço geográfico. 

 

CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 

CONOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido conotativo que, por sua vez, está associado a palavras usadas no sentido 

figurado, isto é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foi empregado. Sendo assim, 

os textos que utilizam conotações demandam de maior capacidade na interpretação de texto já que a linguagem 

não é objetiva como nos textos com denotação. 

Exemplos: 

- Everaldo tem um coração de pedra. 

- Fernanda é um sol em nossas vidas. 

DENOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido denotativo, que significa sentido próprio, literal e real independente do 

contexto em que o termo, oração ou período foram empregados. Sendo assim, podemos afirmar que a 

denotação é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações.  

Exemplos: 

- O leão é um mamífero. 
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- Já li esta notícia na revista. 

 

SINÔNIMO E ANTÔNIMO 

SINÔNIMO 

Parte da semântica que estuda as palavras que têm significado ou sentido semelhantes. Algumas palavras 

mantêm relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são 

chamadas de sinônimos. 

Exemplo: certo, correto, verdadeiro, exato. 

ANTÔNIMO 

É a relação de oposição entre o sentido das palavras ou expressões. Outras palavras, ainda, possuem 

significados completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado.  

Exemplo: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 

 

PONTUAÇÃO E OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

VÍRGULA (,) 

É usada para: 

a) separar termos que possuem mesma função: Exemplo: O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, 

dormiu. 

b) representar pausas na entonação da leitura. Exemplo: Menina, não vá por ali.  

c) separar os nomes dos locais de datas: Exemplo: Brasília, 30 de janeiro de 2009. 

 

PONTOS (.) 

PONTO FINAL (.) - É usado ao final de frases para indicar uma pausa total ou finalizar parágrafos. Exemplo: Não 

quero dizer nada. 

 

PONTO E VÍRGULA (;) Para separar itens em uma enumeração (comuns em leis); para apartar orações 

coordenadas muito extensas ou que já possuam vírgula; e pode vir ainda substituindo a vírgula. 

 

PONTO DE INTERROGAÇÃO (?) - O ponto de interrogação em: 

a) Formulação de perguntas: Exemplo: Você quer ir conosco ao cinema? 

b) Poderá ser utilizado conjugado com outros sinais de pontuação como: exclamação e reticências. 

 

PONTO DE EXCLAMAÇÃO (!) - Esse sinal de pontuação é usado depois de frases que expressem sentimentos 

distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, pedido, ordem, horror, espanto: 

• Iremos viajar! (entusiasmo) 

• Foi ele o vencedor! (surpresa) 

• Por favor, não me deixe aqui! (pedido) 

• Que horror! Não esperava tal atitude.  (espanto)  

• Seja rápido! (ordem) 

 

DOIS PONTOS 

Serve para: 

- Indicar uma citação do emissor, de autoria própria ou alheia. Exemplo: Sobre tudo ali penso: Não vale a pena. 

- Indicar uma enumeração. Exemplo: Mamãe foi ao supermercado e comprou: dois pacotes de arroz, um quilo 

de feijão e dois quilos de frango a passarinho. 

- Indicar as falas dos personagens mediante a transcrição do discurso direto. Exemplo: Naquele momento João 

disse: - Venha logo. 
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- Demarcar uma explicação ou sequência. Exemplo: Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de 

emprego: possuir um ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. 

 

TRAVESSÃO 

a) É um sinal de pontuação utilizado especialmente no início de cada fala no discurso direto (fala de 

personagem). Exemplo: - Vou para minha casa. 

b) Para indicar mudança de interlocutor, ou o início da fala de um personagem. Exemplo: — Você é daqui 

mesmo? - perguntei. 

c) Para separar expressões ou frases explicativas. Exemplo: Um bom ensino — diga-se mais uma vez — exige a 

valorização do professor. 

 

RETICÊNCIAS 

São usadas para: 

a) Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento: Exemplo: Está na hora de ir embora, 

porque… 

Às vezes, fico pensando que… 

b) Indicar que uma ação ainda não acabou: Exemplo: A chuva caia… 

c) Transmitir na linguagem escrita sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitações, 

dúvidas, surpresa, ironia, suspense, tristeza, ironia,… Exemplo: Eu… eu não sei… não sei o que podemos fazer 

agora… 

d) Indicar uma ideia que se prolonga, deixando que a conclusão do sentido da frase seja feita conforme a 

interpretação pessoal dos leitores. Exemplo: O homem soube que tudo já tinha sido dito e que agora era sua vez 

de agir… 

e) Realçar um palavra ou expressão, dando maior ênfase à mesma. Exemplo: Seu presente é… uma bicicleta! 

 

ASPAS 

Faz-se uso das aspas em: 

a) Marcação de fala de personagem. Exemplo: “Nunca mais voltei aquela cidade. 

b) No início e no fim de citações. Exemplo: Como afirmou Descartes: “Penso, logo existo”. 

c) No início e no fim de transcrições de outros textos. Exemplo: “Agora eu quero contar as histórias da beira do 

cais da Bahia.” (Jorge Amado, Mar Morto, 1936.) 

d) No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, 

como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Exemplo: Faremos tudo “asinha”. 

 

OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

Ao utilizar o texto digitado, além das aspas, podemos também utilizar outros recursos como: letras em itálico ou 

negrito (para destacar) e CAIXA ALTA, (letra maiúscula), além de duplicação de letras para enfatizar um sentido. 

Exemplo: “Sem esperança, triste e desiludido teve um insight:” 

     “Você está FUGINDO de mim!” 

 

ONOMATOPEIAS E TIPOS DE BALÕES  

As onomatopeias são palavras cujos fonemas representam (ou imitam) alguns sons da natureza, cantos 

de animais, ruídos de máquinas, de quedas de objetos ou pessoas entre outros. 

Há uma lista infinita desses sons. Nas tirinhas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, nas fábulas, 

contos, crônicas etc., essas representações são bastante comuns. 

Nos Quadrinhos as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem 

representar pensamento, diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. 
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Os balões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Os balões 

podem assumir contornos diversos, para ajudar nas expressões das personagens.  

 

EXPRESSÕES POPULARES 

 São formas de linguagem muito ligadas a história de cada comunidade de fala, sem origem possível de 

definição, ou seja, autoria indefinida, muito difundida no meio social mais popular, mas amplamente aceita em 

várias esferas sociais. Sua construção está sempre ligada ao meio real e apresentada com sentido figurado. 

O povo é que faz a língua, adicionando termos e expressões. É importante salientar que a maioria das 

expressões populares existentes no português falado no Brasil, tem origem no Norte e Nordeste, onde a língua 

falada e escrita, nesse idioma, foi mais desenvolvida por causa do processo de colonização. 

Por ser um país de proporções geográficas enormes, o Brasil possui muitas expressões linguísticas 

regionais: o linguajar gaúcho, com influências das suas fronteiras; a influência portuguesa, no linguajar nortista; o 

modo do nordestino se expressar; a gíria carioca; expressões típicas de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, com a 

tecnologia eletrônica e as facilidades na comunicação entre as pessoas, as expressões populares “viajam” pelo 

território nacional, tornando-se mais conhecidas. Até as novelas de televisão as utilizam. 

 

EXPRESSÕES POPULARES MIDIÁTICAS 

Os emojis foram criados para expressar sentimentos nas mensagens de texto. Nem sempre é tão 

simpático ou carinhoso responder alguém só com palavras. Os desenhos, que agora são até animados, 

começaram bem mais simples em 1999.  

A ideia foi do japonês Shigetaka Kurita que usou pixels coloridos para criar 176 elementos do cotidiano. 

O nome escolhido surgiu a partir da fusão das palavras em japonês “e” (imagem) e “moji” (personagem). 

Em 2008, os desenhos já eram um sucesso entre os japoneses, mas ainda não era uma mania no mundo 

todo. A mudança aconteceu quando os emojis foram disponibilizados para o iPhone. Logo em seguida, os 

usuários de celulares de outras marcas também tiveram acesso à novidade. 

A responsável por criar os primeiros emojis da Apple foi Angela Guzman. Ela era apenas uma estagiária 

na empresa e precisou descobrir primeiro o que exatamente estava sendo pedido antes de ter ideias. Até hoje, 

alguns dos desenhos mais populares foram pensados por Guzman. 

 

É assim que se escreve! 

 

 Nos momentos das produções textuais deve-se prezar pelo desenvolvimento de ideias e pelas 

características e estruturas dos gêneros sugeridos. Além disso, esses momentos são também ótimas 

oportunidades para ensino e exercício dos conteúdos gramaticais.  

 Um fator importante que deve ser lembrado é a prática das etapas de planejamento, escrita e revisão 

serem praticadas de forma coletiva, isso ajuda em relação aquele aluno que ainda está num processo inicial de 

escrita, onde ao perceber a construção do texto, ele vai conseguir sair de um patamar para entrar em outro nível 

de escrita. 

O trabalho pedagógico requer do professor que se percorra o caminho da escrita atrelado a quatro etapas 

indispensáveis à qualificação de um texto escrito. Para isso, independentemente do gênero textual a ser 

produzido é necessário levar o aluno a ter como rotina na escrita as seguintes etapas: 

 

PLANEJAMENTO 

 O primeiro ponto diz respeito a que chamamos de inspiração, para isso a questão da motivação é 

essencial para que o aluno deseje realmente buscar ideias e criatividade para os primeiros eventos de escrita. É 

importante que o professor através de ações iniciais tente despertá-lo para isso. 
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 Outro ponto importante é o despertar para o que realmente vai escrever, tanto no aspecto temático 

quanto estrutural do texto. Um dos fatores que poderão ser bastante significativos é o conhecimento prévio do 

gênero textual que se vai produzir, elencar exemplos do gênero em foco, a caracterização e particularidades. 

Além disso, os momentos de leitura em sala poderão estar voltados para o gênero a ser produzido. 

 Por fim, caberá ao professor orientar como os alunos poderão estar fazendo seus primeiros registros, 

principalmente registrando suas primeiras ideias e informações necessárias para a escrita. Ao longo do período 

de escolarização desenvolver a capacidade de selecionar o que realmente é necessário para a sua produção 

escrita. 

 

ESCRITA 

 A escrita representa as primeiras linhas da produção textual, para isso o aluno deve principalmente 

conhecer os aspectos relevantes para cada texto a ser produzido. Em se tratando de textos narrativos, todos os 

elementos da narração, já citados nesse documento, devem está claro para cada redator. Se a proposta se trata 

de textos instrucionais, informativos ou mesmo outras tipologias, os aspectos de estrutura e fatores linguísticos 

devem estar enraizados para que facilitem o desenvolvimento dessas primeiras linhas da produção textual. 

 

REVISÃO 

 A prática de leitura se acentua bastante nesse instante da produção de textos. É através da leitura do 

próprio redator de se verifica os primeiros desvios de escrita. Dessa forma, o docente pode estar investindo em 

formas criativas da leitura da primeira versão do texto produzido. 

A revisão da produção textual é sempre um momento coletivo, seja aluno e professor, seja aluno e aluno, 

uma interação que tem como objetivo fazer o conhecimento circular entre as partes. No acompanhamento 

professor e aluno, caberá ao docente mediar esse processo, sempre buscando a reflexão do aluno diante do que 

ele escreveu, jamais usar do apontar o erro, sempre tentar que o aluno perceba o erro. Isso tornará esse 

momento de grande ganho e não um momento estressante ao aluno. 

Dica: O professor poderá orientar que os alunos possam realizar a revisão em pares ou grupos, ou mesmo criar 

grupos de monitores em sala de aula. Às vezes, o aluno sente-se mais à vontade para dialogar com sua escrita 

diante de um colega, e não se pode negar que aquele que ensina, também aprende. 

Atenção: As revisões devem estar voltadas para a organização dos textos de acordo com as características do 

gênero a ser produzido, a coesão textual (uso de advérbios, conjunções e substituições), a coerência das ideias, a 

ortografia e mesmo também a própria caligrafaria. 

 

EDITORAÇÃO 

 Essa etapa é por muitas vezes não vista tão importante, mas engana-se porque é nesse momento que o 

aluno espera uma significação para tudo que ele escreveu até aqui, é a expectativa gerada nos momentos que 

cada docente incentivou a escrita. Por isso, é necessário um pensamento criativo no “que vou fazer com escrita 

de meu aluno?” 

Dica: 1. A proposta da construção de coletânea dos textos produzidos por um período, com seleção dos textos e 

o momento da apresentação da coletânea ao público. 2. Outra sugestão é o varal de textos que se torna bastante 

significativo, uma vez que se faz presente no próprio ambiente da sala de aula. 3. O advento das tecnologias da 

comunicação pode ser de grande auxílio como suporte para divulgação dos textos produzidos, a criação de um 

blog da turma seria uma boa sugestão. 

Atenção: Utilizar alguns textos nas aulas de leitura gera uma satisfação enorme para a autoria e um despertar 

para os demais alunos.  
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SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA ESCRITA E DICAS PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS 

 

Na infinidade de gêneros textuais que podem ser produzidos algumas dicas podem ser bastante 

significativas na prática docente: 

 

a - A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 

disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais e frases com pronomes 

possessivos; além da produção de períodos simples e períodos compostos. 

b - Orienta-se para duas produções de textos narrativos de livre escolha temática e de gênero, sendo que o 

conto seria o texto mais indicado. Dirija-os a um RELEMBRANDO sobre os quatro elementos (situação inicial, 

conflito, clímax e desfecho) das narrativas, para que eles os identifiquem na história e os incluam na sua 

narrativa. 

c - Para produção da lista de características de personagens, é necessário trabalhar com conceito de 

subjetividade, levando o aluno a buscar características subjetivas para sua lista, além de estabelecer a coerência 

da escolha das mesmas. 

d - Na construção do cartão-postal, deve-se explorar o gênero que acompanha a atividade do dia, apresentando 

e discutindo as características do texto, as relações entre linguagem verbal e não-verbal. É necessário que 

previamente os alunos tragam suas imagens ou mesmo que o professor já prepare as com antecedência.  

e - No reconto de narrativa e na fábula, deve-se investir mais tempo no desenvolvimento das ideias, mas, deve-

se lembrar também de que eles precisam conter os quatro elementos (situação inicial, conflito, clímax e 

desfecho) das narrativas. 

f - Elaboração da continuação do texto: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem uma nova 

situação, que tenha coerência com as ideias iniciais e a própria mensagem reflexiva, além disso, oriente o uso de 

letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

g - Nas atividades de produção textual, os alunos poderão também desenvolver a habilidade de criar novas falas 

para os balões da história em quadrinhos. É importante ressaltar que a associação entre imagens e texto deve 

ser compreendida pelos estudantes, e que a compreensão do texto depende da adequação entre a sequência 

dos fatos narrados e a representação da história nas imagens. 

h – Na produção de piadas os estudantes precisam se lembrar de uma piada que conheçam bem, para recontá-la 

sem deixar de dar ênfase a um fato engraçado. Assim, desenvolve-se, entre outras habilidades, a capacidade de 

perceber o humor e a ironia e de inseri-los nos textos. 

i - Na produção de textos descritivo-informativos, os alunos deverão: Escolher um tema importante, que permita 

que façam uma lista de palavras para as quais serão elaboradas definições criativas. As palavras devem estar 

relacionadas ao assunto escolhido. Como os textos informativos são também descritivos, na produção de 

curiosidades os estudantes deverão a partir do que será seu tema central, imaginar suas características físicas, 

outros aspectos importantes relacionados a esse animal e escrever sobre isso. Uma dica importante é o uso de 

adjetivos, que servem para caracterizar um ser. 

j - No desenvolvimento da habilidade de escrever textos com elementos poéticos, orienta-se a produção de um 

poema com elementos subjetivos. Podem-se utilizar os textos poéticos lidos pelos alunos para dar exemplo da 

escrita de poemas. Uma sugestão é que nessa produção, os estudantes não farão estrofes com rimas, mas 

utilizarão versos brancos (versos sem rima) na estrutura do texto. 

k - Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases imperativas afirmativas e negativas. 

Seguindo o modelo, os alunos devem identificar as características dos verbos indicados nas frases-exemplo, 

escolher verbos que sirvam para dar ordem, pedir ou aconselhar, e criar frases imperativas, tendo cuidado para 

que as frases sejam coerentes (tenham sentido). 
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l - O desenvolvimento da habilidade de escrever textos instrucionais. Diferencie a aprendizagem já desenvolvida 

com os outros tipos de texto estudados. Lembre-os sobre os procedimentos que devem ser feitos antes de 

colocar o lixo na rua para o caminhão de coleta, o tipo de lixo é produzido em casa, que cuidados devem ser 

tomados em cada etapa de produção e descarte do lixo, nas embalagens podem ser utilizadas para colocar o lixo. 

Sugira que os alunos escrevam os procedimentos pensando se os leitores entenderão suas instruções. Aproveite, 

também, para relembrar as características e as estruturas dos gêneros já estudados e diferenciá-las das que 

serão aprendidas. 

Atenção; Para outros tipos de proposta de produção textual e até mesmo estas é importante que o professor 

possa se apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento 

sobre os gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 

 

ASPECTOS ESTRUTURAIS IMPORTANTES DE UM TEXTO 

PARÁGRAFO 

Os textos se apresentam como um conjunto de ideias ou ações a serem desenvolvidos em prol de seu 

entendimento pelo leitor. Dessa forma, o parágrafo tem como principal função nos textos informativos e 

argumentativos apresentar uma ideia completa sobre que se queria informar ou defender, como também dá 

uma hierarquia ao que se desenvolve ao longo do texto. Nos textos narrativos tem a função de marcar as 

mudanças de tempo e espaço durante o texto, além de distribuir a participação dos interlocutores na narrativa. 

Esteticamente o parágrafo se caracteriza por um sutil recuo à margem esquerda do texto, abarcando um 

conjunto de orações e períodos que representam uma ideia central ou secundária da temática tratada. Se inicia 

independentemente da classe gramatical da palavra com letra maiúscula e se finaliza com ponto na maioria dos 

textos ou até mesmo com dois pontos para textos narrativos. 

Importante é a estruturação dos parágrafos, que permitem que o pensamento seja distribuído de forma 

lógica e precisa, com vistas a permitir uma efetiva interação entre os interlocutores. Obviamente que outros 

fatores relacionados à competência linguística do emissor participam deste processo, entre estes: pontuação 

adequada, utilização correta dos elementos coesivos, de modo a estabelecer uma relação harmônica entre uma 

ideia e outra, dentre outros. 

 

ESTROFES, VERSOS E RIMAS 

Chama-se rima a igualdade ou semelhança de sons pertencentes ao fim das palavras, a partir da sua 

última vogal tônica. As palavras em rima podem estar no fim (rima final, a mais usual) ou no interior do verso 

(rima interna), podendo, neste último caso, uma das palavras ocupar a posição final. Interna é a rima que se faz 

com a última palavra de um verso e uma palavra no interior do verso seguinte.  

A rima pode ser perfeita (ou com homofonia) ou imperfeita (ou com semi-homofonia). Diz-se perfeita 

quando é completa a identidade dos fonemas finais, a partir da última vogal tônica. 

Disposição das rimas – Quanto à maneira porque se dispõem nos versos, as rimas podem ser emparelhadas, 

alternadas (ou cruzadas), opostas (ou entrelaçadas ou enlaçadas), interpoladas e misturadas. 

O poema pode conter dois ou mais versos os quais se agrupam para formar uma estrofe. 

O costume tradicional é iniciar cada verso com letra maiúscula, qualquer que seja a sua relação sintática. 

Pode-se, entretanto, pôr, no início, letra minúscula, conforme a sua relação sintática com o verso 

precedente.  

As estrofes podem ser simples, compostas e livres. Simples são as estrofes formadas de versos com a 

mesma medida. Compostas são as que encerram versos de diferentes medidas. Livres são as que admitem versos 

de qualquer medida. As estrofes de dois, três, quatro, cinco, seis, oito e dez versos recebem, respectivamente, os 

seguintes nomes especiais: dísticos, tercetos, quadras (ou quartetos), quintilhas, sextilhas, oitavas e décimas. As 

estrofes de sete e nove versos não têm nome especial. 
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Verso de ritmo livre 

 O que chamamos impropriamente versos livres é uma série irregular de versos que tomados em 

separado são regulares. O verso de ritmo livre não tem número regular de sílabas, versos e estrofes, nem são 

uniformes e coincidentes o número e a distribuição das sílabas átonas e tônicas responsáveis pelo movimento 

rítmico.  

 

Eu lírico - É o responsável por dar a voz à poesia. Esta voz é criada pelo poeta, que pode revelar sentimentos, 

sensações ou emoções de alguém fictício na primeira pessoa. Ou seja, o que é transmitido através de um poema 

não é necessariamente o que o autor quer dizer, mas sim o que um determinado personagem sente. 

Porém, existe a possibilidade do poeta escrever como mensagem algo subjetivo de sua personalidade, 

assim como ambos podem ter personalidades totalmente diferentes. 

 

INFORMAÇÃO 

 

As atividades dos Cadernos bem como os próprios textos-base das atividades, podem ser utilizadas para 

o desenvolvimento das Competências e Habilidades da Matriz de Referência para Avaliação Mais Alfabetização. 

Faz-se necessário, entretanto, identificar essas competências e habilidades para antecipar as hipóteses que os 

estudantes irão elaborar. 

 Nas atividades do bloco Conversando com o texto, por exemplo, pode-se desenvolver as habilidades: 

Localizar informação explícita em textos (D1), Inferir o sentido de palavras ou expressões (D3), Identificar o 

tema ou assunto de texto lido (D6), Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros (D9), além de 

possibilitar que os alunos comparem os textos que tratam do mesmo tema ou não e reconheçam posições 

distintas entre eles, entre outras. 

Durante as conversas com os estudantes, explore bastante o desenvolvimento dessas e de outras 

habilidades, para que, na resolução das atividades de revisão e avaliações, eles demonstrem cada vez mais 

autonomia e consolidem a sua aprendizagem. 

Nas atividades com textos que utilizam imagens, como as HQ, as tirinhas, os infográficos, os cartazes e 

os anúncios, pode-se verificar e desenvolver a capacidade dos estudantes para interpretarem texto com auxílio 

de material gráfico. Estes textos também ajudarão os estudantes a perceberem o HUMOR do texto, a pontuação 

e outras notações (onomatopeias), as informações implícitas sobre os personagens. 

Nos últimos cadernos, devido à maturidade já adquirida pelos estudantes, os textos se apresentam mais 

complexos, com um vocabulário mais refinado e diversificado e com a extensão um pouco mais longa. Explore 

um pouco mais a desenvoltura da leitura.  

A oferta de uma variedade de tipos e gêneros textuais a cada material estruturado permite também a 

recapitulação dos estudos feitos durante o ano letivo. 
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PAGODEIRA 
 

Lá vem o Juca-ca 
De perna torta-ta 
Dançando valsa-sa 
Com a Maricota-ta 
 

Lá vem o Doca-ca 
Espinhela dura-ra 
Dançando tango-go 
Com a Jussara-ra 
 

Lá vem o Zeca-ca 
De cara chata-ta 
Dançando samba-ba 
Com a Renata-ta 

Elias José. Segredinhos do amor. São Paulo: Moderna, 1991.  

Lá vem o Quinca-ca 
De dentadura-ra 
Dançando roque-que 
Com Seu Ventura-ra 
 
Lá vem a cidade-de 
Num sobe e desce-ce 
Pondo o que pode-de 
No tal pagode-de. 

 

ATIVIDADE  1       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Você entendeu todas as palavras do texto? Vamos conferir! 

Do que você se lembra quando escuta as palavras ESPINHELA, PAGODEIRA, 

DENTADURA?  
 

3. Consulte um dicionário, com a ajuda do professor, e descubram o significado de  

Espinhela _____________________________________________________________________ 
 

Pagodeira ____________________________________________________________________ 
 

4. A figura ao lado faz lembrar qual palavra? Ligue. 
 

(A) DENTADURA 

(B) ESPINHELA  

(C) PAGODEIRA 
 
 

 

5. Marque um X onde você acha que está escrito o significado da palavra “espinhela”. 

(A) Os ossos que formam a coluna vertebral. 

(B) Nome popular dado aos ossos que unem o braço ao ombro. 

(C) Nome dado ao maior osso do corpo humano. 

 

 

 

Você percebeu que, quando lemos ou ouvimos uma palavra, nós nos 
lembramos automaticamente de alguma imagem? Se não imaginamos nada é porque 
não sabemos ainda o sentido. Então, precisamos ver no dicionário o que ela significa. 
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6. O texto que você leu fala de alguns estilos musicais. Vamos ver se você os identifica no texto. 

Siga o modelo. 
 

Estrofe Tipo de estilo musical ou dança 

Estrofe 1 Valsa 
  

  

  
 

7. Você acha que o título “Pagodeira” tem algo a ver com os ritmos musicais citados no texto?  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Quantos nomes de pessoas aparecem no texto? Quais são eles? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

9. Leia e complete as frases de acordo com as informações do texto.  

a. Quem tinha uma perna torta era o _________________________________________.  

b. _______________________ possuía uma dentadura. 

c. Quem tem a espinhela dura é o ___________________________________________.  

d. Quem aparece com a cara chata é o _______________________________________. 
 

10. Você sabe o que é uma quadrinha?  

 

 

  

11. Sabendo disso, responda: o texto “Pagodeira” possui quantas quadrinhas?  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 

12. Procure no texto um NOME de pessoa que comece com a mesma letra da palavra Juca.  
 

______________________________________________________________________________ 
 

13. Copie do texto nomes de pessoas que rimam com: 

dentadura Bota arara 
    

barata Brinca minhoca 
   

 

14. Juntando os nomes MARIA e COTA é possível formar outro NOME que aparece no texto. 

Vamos ver se você descobre qual é? 

  

        SIM         NÃO Quadrinha é um conjunto de quatro 
versos de um poema. 
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15. Vamos jogar bingo? Escreva seu nome no espaço abaixo. 
 

 

 

A professora vai chamando as letras. Se for uma letra do seu nome, faça um X sobre ela. 
 

16. Quem foi o aluno que marcou todas as letras?  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

17. Circule no alfabeto as letras que usamos para escrever o nome do autor do texto: ELIAS 

JOSÉ.  

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    K    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

 

18. As palavras são formadas por conjuntos de sílabas. No texto 

Pagodeira, circule a última palavra de cada verso.  

 

19. Qual a sílaba que se repete em cada palavra? 
 

 

   

20. Leia o texto e responda. 

 

a. O gênero desse texto é 

(A) um anúncio. 

(B) uma tirinha. 

(C) uma capa de revista. 

(D) um cardápio. 
 

b. Esse texto serve para 

(A) vender um produto. 

(B) divulgar uma escola de dança. 

(C) ensinar a dançar. 

(D) convidar para uma festa. 
 

c. Qual é o telefone de contato da escola de 

dança? 
 

__________________________________ 
Disponível em: <http://www.classificados.com/danca-de-salao-e-na-escola-de-danca-e-arte-g10-zona-leste-72962.html>. 

Acesso em: 21.out.2019. 
 

21. De acordo com o texto, quais os benefícios da dança? 
 

____________________________________________________________ 
 

22. O que os dois textos lidos têm em comum? 
 

____________________________________________________________ 

A primeira. A última. 
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O QUE VOCÊ VÊ ALI? 
 

O menino já sabe ler. 

Que alegria! Que prazer! 

Os seus olhos agora não param. 

Olha em volta e tudo vê letra. 

Os pais perguntam sempre: 

— O que você vê ali? 

E, rindo, ele vai lendo e sabendo. 

Olha ao redor e escuta. 

Tudo fala a mesma coisa ou uma coisa diferente... 

Como fala o papel de bala... 

Como fala o remédio do pai... 

Como fala a conta de água... 

Como fala o bilhete da avó... 

Como fala o aviso da professora... 

Como fala o muro da escola... 
 

Elias José. O que você vê ali? São Paulo: Paulus, 2006. Fragmento. 

 

ATIVIDADE  2       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. O que aconteceu de novidade na vida do menino? 
 

___________________________________________________________ 
 

3. Escreva o que você acha que está sendo “dito” em cada um desses locais. 

 

 

 

 
 

4. Leia os textos e ligue com quem “está falando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOMAR UMA CÁPSULA DE OITO 
EM OITO HORAS. 

JUNINHO, NÃO ESQUEÇA DE LIGAR 
PARA SUA MÃE. 

BEIJOS 

AMANHÃ TRAGAM O LIVRO DE 
LEITURA. 

O AVISO DA PROFESSORA 

O REMÉDIO DO PAI 

O BILHETE DA AVÓ 

NO MURO DA ESCOLA... NA CONTA DE ÁGUA... 
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5. Pinte a palavra que representa o que o menino mais vê. 

 

 
 

 

 

6. Pinte as letras do seu nome no alfabeto abaixo. 

 
 

Considere a primeira letra do seu nome. 

a) A letra que vem antes dela no alfabeto é ___________.  

b) A letra que vem depois dela é _____________. 

c) Escreva uma palavra que inicia com a letra do seu nome _____________________.  
 

7. Complete as tabelas. 
 

LETRA QUE VEM ANTES  LETRA QUE VEM DEPOIS 

 J  

 M  

 N  

 V  

 X  

 Y  
 

PALAVRA QUANTAS LETRAS QUANTAS VOGAIS 
QUANTAS 

CONSOANTES 

MENINO    

PROFESSORA    

DIFERENTE    

ESCOLA    

CADERNO    
 

8. Circule a palavra que está escrita corretamente.  

 
ECOLA EZCOLA ESCOLA 

 

BILHETE BILETE BINHETE 

 

 

 

PAPEU PAPÉ PAPEL  

 

PALA BALA BATA 

 
MURO MURRO NURO 

 

MENINO MEMINO NENINO 

LIVROS LOJAS LUMINOSOS LETRAS 
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9. Vamos brincar? Junte-se a um colega e completem a tabela abaixo. 

 
  COM A LETRA C   COM A LETRA D   COM A LETRA T   

UMA FRUTA         

UMA COMIDA         

UM OBJETO         

UM BRINQUEDO         

 

10. Como você imagina o menino do texto? Faça um  

desenho e escreva algumas características dele. 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

11. O personagem do texto diz que as coisas falam.  

a) O que é o objeto ao lado?  
 

___________________________ 
 

b) O que ele está “falando”? 
 

___________________________ 
 

Disponível em: <http://downloads.peccin.com.br/category/balas/>. Acesso em: 23.nov.2018 
 

12. Qual é a marca deste produto?  ___________________ 
 

13. Pinte as características desta bala de acordo com o texto. 

 

 

 
 

14. Observe a ilustração que aparece na bala. Por que você acha que a maçã aparece com 

dentes? _______________________________________________________________________ 
 

15. Converse com seus colegas sobre os dois textos de hoje, poema e embalagem.  

a. O que eles têm em comum? 
 

_______________________________________________________ 
 

b. O que eles têm de diferente? 
 

_______________________________________________________ 

  

MASTIGÁVEL SALGADA 
SABOR 

MORANGO 
SABOR MAÇÃ 

VERDE GELATINOSA 
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AS PESSOAS SÃO DIFERENTES 
 

São duas crianças lindas 
Mas são muito diferentes! 
Uma é toda desdentada, 
A outra é cheia de dentes... 
Uma anda descabelada, 
A outra é cheia de pentes! 
Uma delas usa óculos, 
E a outra só usa lentes. 
 

Uma gosta de gelados, 
A outra gosta de quentes. 
Uma tem cabelos longos, 
A outra corta eles rentes. 
Não queiras que sejam iguais, 
Aliás, nem mesmo tentes! 
São duas crianças lindas, 
Mas são muito diferentes! 

 
Ruth Rocha e Anna Flora. Escrever e criar... é só começar. São Paulo: FTD, 1993. 

 ATIVIDADE  3       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Ligue a palavra ao desenho que você acha que representa o sentido das 

palavras. 

  

DESDENTADO 

DESCABELADO 

 
 

3. Com a ajuda da professora, procure no dicionário 

o significado da palavra “rente” e forme uma frase 

com ela e faça uma ilustração. 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

4. O texto começa fazendo uma afirmação. Que afirmação é essa? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. O texto se refere a duas pessoas. Quem são elas? 
 

_____________________________________________________________________________ 
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6. Identifique a característica de cada criança no texto e preencha o quadro.  

Criança 1 Criança 2 

Desdentada.  

Descabelada.  

Usa óculos.  

 Gosta de quentes. 

 Corta cabelos rentes. 
  

7. Em que aspecto as crianças não são diferentes? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. O texto é composto de versos ou de parágrafos? ____________________________ . 
 

9. Quantas estrofes tem nele?  _______________________________. 
 

10. Relacione os nomes às palavras que os identificam no texto. 

(A) As pessoas são diferentes. (   ) Título do livro de onde o texto foi retirado. 

(B) Ruth Rocha e Ana Flora. (   ) Título do texto. 

(C) Escrever e criar... é só começar.           (   ) Ano de publicação. 

(D) São Paulo.                                                (   ) Autoras do livro. 

(E) FTD.                                                           (   ) Lugar onde foi publicado o livro. 

(F) 1993.                                                         (   ) Editora. 
 

11. Os textos são escritos com alguma finalidade. Qual é a finalidade desse texto? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

12. Pinte as palavras que dão nome às figuras e ligue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OCO ÓCULOS 

OVOS OSSOS 

CRIANÇA CIRANDA 

CRIA TRANÇA 
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13. É hora de virar detetive! Encontre e pinte no texto palavras terminadas em ENTES. 
 

14. Leia e desenhe. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Vamos observar alguns pares de palavras que deixaram o texto 

muito criativo. Veja. 

 

 

 

As palavras dos pares têm o mesmo sentido ou sentidos contrários?  
 

__________________________________________________________________________ 
 

16. Qual das frases abaixo é uma pergunta? 

 A menina usa óculos grandes! 

 A criança tem cabelos longos. 

 Será que elas são iguais? 
 

17. Observe a imagem e responda. 

 

a) Esse texto serve para 

(A) representar a diversidade.              

(B) representar as crianças. 

(C) mostrar uma família.        

(D) mostrar uma multidão. 
 

b) Quem produziu essa arte? 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

Disponível em: <https://3.bp.blogspot.com/-DKkTjbRcQXg/UaRfEB45NzI/AAAAAAAANz4/q-PMtod7-J0/s1600/todos-somos-

diferentes.jpg>. Acesso em: 21.out.2019. 
 

18. Associe as características dos textos aos seus respectivos gêneros. 
 

POSSUI RIMAS 
 

POSSUI IMAGENS 

desdentada – cheia de dentes                     gelados – quentes 

descabelada – cheia de pentes                    longos – rentes 

 

CAMPANHA 

POESIA 

 

DENTES 

 

PRESENTES 

 

LENTES 

 

PENTES 
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ESCOLA 
 

Escola é o lugar aonde a gente vai quando não está de férias.  

A chefe da escola é a diretora.  

A diretora manda na professora.  

A professora manda na gente.  

A gente não manda em ninguém.  

Só quando manda alguém plantar batata. 

Além de fazer lição na escola, a gente tem de fazer lição de casa.  

Por isso é que a gente erra. 

Embora não seja piano nem banco, a professora também dá notas.  

Quem não tem notas boas, não passa de ano.  

Será que fica sempre com a mesma idade? 
 

José Paulo Paes. Folha de S. Paulo, 8 nov. 1997. Folhinha. 

ATIVIDADE  4       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Você encontrou alguma palavra no texto de que você não sabe o sentido? Se 

encontrou, escreva abaixo. 
 

________________________________________________________________ 
 

3. Veja dois sentidos para a expressão “plantar batata” e depois responda à questão. 

a. Sentido real: “Plantar batata” significa enterrar pedaços dessa leguminosa no chão para que 

produza mais leguminosa.   

b. Sentido figurado: “plantar batata” significa “deixar alguém em paz”, deixar de perturbar 

alguém. 
 

No texto, a expressão “plantar batata” foi usada com qual sentido? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. No texto, a palavra “nota” é usada duas vezes. A palavra “nota” foi usada todas as vezes com 

o mesmo sentido? _______________________________________________________________ 
 

5. Que outros sentidos você conhece para a palavra “nota”? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Complete com as informações do texto. 
 

a. A diretora manda _________________________________________________________. 
 

b. A professora manda _______________________________________________________. 
 

c. A gente não manda ________________________________________________________. 
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7. No texto aparece a expressão “a gente”. Quem seria essa “gente” a quem o texto se refere? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. O texto “Escola” é considerado  

(A) uma fábula.            (B) um conto.                (C) uma notícia.  (D) um poema. 
 

9. Você identificou rimas neste poema? ____________________________________________ 
 

10. De onde foi retirado o texto que você leu? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

11. Observe bem as informações da fonte do texto e complete abaixo. 

O poema “Escola” foi escrito pelo autor ____________________________________ e publicado 

no Jornal _______________________________, no dia __________________________. 

O Jornal foi publicado no ano de _____________________ e o texto foi retirado do caderno do 

jornal chamado _____________________________.  

 

 

 

12. Pesquise e circule no texto uma palavra com todas as sílabas compostas por 

consoante/vogal. Copie-a no retângulo abaixo. 

 

 
 

13. Escreva outras palavras começadas pela sílaba inicial da palavra que você pesquisou. 

 

 

 

 

14. Pinte as figuras cujos nomes começam com a última sílaba da palavra ESCOLA. 

 

 

 

 
 

15. Decifre o código para descobrir o nome do menino. Veja a pista abaixo. 

Partindo da letra P, pule dois quadradinhos e copie a próxima letra, até chegar à letra O. 

 

P    _______    _______    _______    _______ 

 

 

 

  

 

 

  

 

P T D O A F S U V U L T F 
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16. Desembaralhe as letras, depois coloque na ordem para formar o nome das figuras e separe 

em sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

D C E N O R A Á L S P I  R L V I S O O A U N L 

    

    
 

17. Leia o texto e responda. 

 

a) O gênero desse texto é 

(   ) um bilhete. 

(   ) uma carta. 

(   ) um convite. 

(   ) um horário escolar. 

 

b) O assunto principal do texto é 

(   ) anunciar uma festa na escola. 

(   ) apresentar a escola. 

(   ) fazer um convite para os pais. 

(   ) divulgar o local de um evento. 
 

Disponível em: <http://www.dauliabringel.com.br/index.php?p=noticias&id_noticia=308>. Acesso em 21.out.2019. 
 

18. Quem está convidando? 

(   ) os pais.                 (   ) a escola.                (   ) um aluno.  

 

19. Escreva duas características 

a) texto 1. ________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

b) texto 2. ________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

 

20. Vamos escrever um texto no capricho! Use o seu caderno. 
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A CAMINHO DA ESCOLA 

  
 

Venha logo, garotada, 

O portão está aberto 

E o sinal já vai tocar. 

 

Inácio vem a cavalo,  

Num trote bem legal. 

Observa quantas aves  

Que moram no pantanal. 

 
 

Fábia Terni. A caminho da escola. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 

 

De jangada, Damião  

Passa por mil coqueiros. 

Por trás da cana verdinha,  

Surgem Fátima e Ritinha. 

 

Betinho espera na esquina  

Pelo ônibus escolar. 

Juliana perdeu a parada,  

Mas o metrô já vai passar. 

 

 ATIVIDADE   5     ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

2. Leia.  

  

 

 
 

O quadro acima traz a definição sobre o que é 

(A) pantanal.                                     (B) coqueiros.                           (C) cana verdinha.  
 

3. No texto diz que Inácio vem a cavalo num “trote” bem legal. Você imagina o que seja um 

trote? Escreva. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. O texto diz também que Damião passa por mil coqueiros de “jangada”. O que é uma jangada? 

Desenhe. 

 

 

 

 
 

5. É hora de confirmar seu conhecimento sobre o sentido das palavras. Junto com seus colegas, 

consultem um dicionário e descubram o significado das palavras trote e jangada.   
 

6. O nome dado ao transporte que carrega pessoas nas cidades e que anda em trilhos e túneis é: 

(A) ônibus.                           (B) metrô. 

Grande pântano. / Região geofísica do Estado de Mato Grosso, na baixada por 
onde corre o Paraguai. (Compreende grande área cujas terras baixas 
permanecem alagadas durante a estação chuvosa.) 
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7. Complete o quadro abaixo com informações do texto. 

Como foi à escola? Quem? 

Foi a cavalo num trote legal.  

Foi de jangada passando por coqueiros.  

Foi por detrás da cana verdinha.  
 

8. Algumas coisas não estão bem claras no texto. Esclareça. 

a. Como você imagina que seja o lugar onde mora Inácio? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

b. E como você imagina que seja o lugar onde mora Damião? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

c. E como será o lugar onde moram Fátima e Ritinha?  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

d. Será que Fátima e Ritinha são irmãs?    (A) Sim.                  (B) Não. 
 

e. Você acha que o ponto de espera do metrô é perto da parada de ônibus?  

(A) Sim.                                                                 (B) Não. 
 

9. O texto que você leu está organizado em ______________________________________. 
 

10. Responda com informações corretas da estrutura do texto “A caminho da escola”. 

Título do texto  

Autor(a)  

Livro de onde foi retirado o texto  

Editora  

Ano de publicação  

 

 
 

11. Pinte as sílabas que formam os nomes das figuras e escreva abaixo a palavra que você 

formou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ô ni mi bu bus 

 

ga ca va lo lu 

 

ja jan ca ga da 

 

co quei cei ro ru 
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12. BINGO! 

Escolha seis letras do alfabeto e complete a cartela ao lado. 

Em seguida, aguarde a professora ditar palavras e você deverá 

marcar na cartela a letra inicial das palavras ditadas. Vence o 

BINGO quem marcar primeiro toda a cartela. 

 

13. Escreva frases afirmativas usando as palavras da questão 11. 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

14. Observe o texto e responda. 

             MAPA DO CAMINHO DA ESCOLA 

 

a) O que o mapa está mostrando? 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

b) Qual é o título do texto? 
 

_____________________________________ 
 

c) Lia mora perto ou longe da escola?  
 

_____________________________________ 

 
Disponível em: <http://maricards.pbworks.com/w/page/20326590/Caminhando%20at%C3%A9%20a%20Escola>. Acesso em: 

21.out.2019. 
 

d) O que podemos identificar nesse mapa? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

e) Você mora perto ou longe da sua escola? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

15. Complete o quadro com informações referentes ao gênero do texto. 
 

 GÊNERO CARACTERÍSTICA 

1º texto da 

atividade 

  

2º texto da 

atividade 

  

 

    

    

http://maricards.pbworks.com/w/page/20326590/Caminhando%20at%C3%A9%20a%20Escola
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JOSÉ PAULO PAES 
 

José Paulo Paes nasceu em Taquaritinga, interior de São 

Paulo, em 22 de julho de 1926. Sempre foi um apaixonado por 

literatura.  

Estudou química e trabalhou em um laboratório 

farmacêutico por muitos anos. Um dia resolveu escrever poesias, 

primeiro para os adultos e depois para as crianças.  

Esqueceu a química e descobriu a magia da poesia infantil, 

aprendeu a brincar com as palavras e escreveu muitas poesias 

maravilhosas para as crianças.  

Depois de abandonar a química, trabalhou por 25 anos 

com edição de livros e traduções. Morreu em 1998, aos 72 anos. 
 

Disponível em: <https://globaleditora.com.br/autores/biografia/?id=416>. Acesso em: 21.out.2019. 

ATIVIDADE  6       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Você sabe o que significa “literatura”? 

Literatura: _____________________________________________________ 
 

3. Será que a palavra “literatura” tem algo a ver com a palavra “ler”? 

(A) Sim.                                         (B) Não. 
 

4. José Paulo Paes é autor de literatura “infantil”. Isso quer dizer que ele escreve  

(A) para adolescentes.   (B) para crianças.     (C) para crianças e adolescentes. 
 

5. O texto diz que José Paulo Paes aprendeu a “brincar com as palavras”. Qual figura melhor 

representa o sentido de brincar usado no texto. Marque um X na sua opção. 

 (    )                                                                                                    (      )                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja o que você aprendeu!  
Algumas palavras são da mesma família e, para descobrir o sentido, a 
gente precisa procurar por outras que sejam parecidas.    
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6. Complete corretamente o quadro abaixo. 

Informações que identificam o que há escrito dentro do texto: 
 

Sobre quem 
fala? 

O que ele fazia 
antes de 

escrever livros? 

Em qual 
cidade ele 
nasceu? 

Em qual data 
ele nasceu? 

Para qual 
público ele 
escreveu? 

Qual foi o ano 
de sua 
morte? 

  

 

    

 

7. Observe o nome do autor, consulte o texto e converse com 

os colegas sobre o que você observou de estranho. Em seguida, 

corrijam o nome do autor. 

 

 
 

8. SORTEIO DE LETRINHAS! 

A professora sorteia a letra e você escreve o maior número de nomes de pessoas começados 

pela letra ditada.  
 

Letra _____ Letra _____ Letra _____ Letra _____  Letra _____  Letra _____ 

      

      

      
 

9. Circule a palavra que não pertence ao grupo. 

 

 

 

 

 

 

10. Separe as sílabas, conforme o modelo. Depois reescreva as palavras.   

        brincar 

  

 

 

  

jose paulo paes 
 

 

João 
feijão  
mala 

pavão 
 

Léia 
Lúcia  
loja 

Liana  

Mariana  
Juliana 
Diana 

Carolina 
 

BRIN CAR

O 
BRINCAR 

    JULHO 

    MORREU 

    LIVRO 

  ESCREVE  

  INFANTIL  
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11. Quais sinais de pontuação foram usados no texto?  

 (A) vírgula e ponto. 

 (B) ponto e travessão. 

 (C) aspas e reticências. 
 

12. Observe bem os pares de frases abaixo. 
 

O livro é novo e cheiroso. Que livro novo e cheiroso! 

O escritor é inteligente. Que escritor inteligente! 

Os alunos são brilhantes. Que alunos brilhantes! 
 

Nesse caso, as frases afirmativas foram transformadas em exclamativas. Converse com a 

professora e os colegas sobre o que mudou da primeira para a segunda frase. 
 

13. Observe as imagens abaixo. Elas representam a capa e a folha de rosto de um livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nos livros, geralmente onde vêm escrito o título e o autor? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

15. Onde vem escrito outras informações sobre a obra? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

16. Qual é o título desse livro? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

17. Responda: 

a) O que não pode faltar em uma BIOGRAFIA? 
 

______________________________________________________________ 
 

b) O que não pode faltar em uma CAPA DE LIVRO? 
 

______________________________________________________________ 

 

CAPA FOLHA DE ROSTO 
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APRENDA UM POUCO MAIS SOBRE A CIGARRA 

Quando pensamos em cigarras, a primeira coisa que vem à 

nossa cabeça é aquela cantoria típica que elas fazem em certas 

épocas, não é mesmo? Mas onde será que esses insetos ficam 

quando não estão cantando? 

Se a cigarra não está dando uma de cantora, é porque ainda é um inseto que 

está se desenvolvendo. Ou seja, que ainda está crescendo, se preparando para virar 

adulto. É o que chamamos de ninfa. Quando ainda é uma ninfa, a cigarra fica 

escondida na terra, se alimentando da seiva de raízes de plantas, para crescer forte e 

saudável.  

Portanto, assim que termina essa fase, as cigarras saem 

da terra e começam a cantar. Mas, atenção: somente os machos 

são cantores. Eles emitem todo aquele som para atrair as fêmeas 

e, assim, iniciar um namoro.  
 

Disponível em: <http://chc.org.br/acervo/voce-viu-esse-inseto-por-ai/>. Acesso em: 21.out.2019. Adaptado para fins 

didáticos. 

 ATIVIDADE   7      ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Podemos descobrir o sentido de algumas palavras através da leitura delas na 

frase. Veja abaixo.   

 As cigarras alimentam-se da seiva de raízes. 

Qual o sentido que você dá para a palavra “seiva” na frase?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Qual o sentido da palavra destacada na frase “Eles emitem todo aquele som...”? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. Você acha que é importante saber o sentido de muitas palavras? Por quê? 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

5. As informações dadas no texto são referentes a quem? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. O texto que você leu dá informações inventadas ou verdadeiras? 
 

_____________________________________________________________________________ 
  

Aprenda isto! Podemos descobrir o sentido de algumas palavras 
lendo com muita atenção a frase onde ela está.    
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7. Você acha que o texto “Aprenda um pouco mais sobre a cigarra?” é narrativo ou informativo?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. O texto trata de qual assunto? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

9. De acordo com o texto, o que é uma ninfa? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

10. Por que as cigarras cantam? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

11. Veja o que encontramos no texto, se observarmos com atenção. Responda as perguntas. 

Primeiro: temos o título. Qual é o título? ____________________________________________ 

Segundo: Quantos parágrafos ele tem? _____________________________________________ 

Terceiro: citação bibliográfica. Qual é a informação completa sobre a fonte do texto?  

_____________________________________________________________________________ 

 

 
12. Será possível construir o ABC do jardim? Para cada letra do alfabeto, procure uma palavra 

que se refira a algo que existe num jardim. Forme grupos de quatro crianças e mãos à obra! 

Preencha com o máximo que souber. 
 

A_________________   B_________________ C ______________   D______________ 

E_________________    F_________________  G______________   H______________ 

I _________________    J_________________    K______________    L ______________   

M________________    N_________________  O ______________   P______________ 

Q ________________    R_________________  S_______________  T  _____________ 

U ________________ V_________________  W _________________  X _____________  

Y ________________ Z _________________ 
 

13. Pinte apenas o quadrinho com as palavras que estão escritas corretamente.  
 

TERRA RRATO RAÍZES RATO 

MAXO MACHO CIGARRA TERA 

CIGARA RUA RRUA RAÍSES 
 

14. Encontre no caça-palavras abaixo as palavras que foram escritas corretamente na questão 
acima. 
 

  P A S S A T E R R A D O E R A T O V T 

P E S R A Í Z E S E S S O V U I O K L 

S R A V E S S O B L M A C H O B Y U M 

S U C I G A R R A S E I M V R U A B T 

O A S S I N A T U R A O E V T R U I O 
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15. Complete a lista de nomes com os artigos do quadro abaixo. Eles precisam combinar com os 

nomes.  

 

____________ formigas ____________ cigarras ____________ fêmeas 

____________ raízes ____________ dia ____________ comida 

____________ sons ___________ namoradas ____________ jardim 

                                                                         

16. Você já conhece os artigos, não é? Agora, você vai escrever uma frase 

iniciando com os artigos abaixo.  

 

A  

As  

O  

Os  

Uns  

Uma  
 

17. Leia o texto e responda às questões. 

a) O gênero desse texto é 

(   ) uma instrução. 

(   ) uma cartão. 

(   ) um convite. 

(   ) um conto. 

 

b) Para que serve este texto? 

(   ) Contar uma história. 

(   ) Ensinar a fazer algo.  

 

c) o que ele está ensinando a fazer?  

(   ) Uma cigarra de dobradura. 

(   ) Uma cigarra de massa de modelar. 

 
Disponível em: <https://acrilex.com.br/portfolio-item/fabulas-a-cigarra-e-a-formiga/https://vmensagens.com/pt/feliz-
aniversario/161.html>. Acesso em: 21.out.2019. 

 

18. Escreva o que os textos têm 
 

a) de semelhante:  _______________________________________________ 
 

b) de diferente:  _________________________________________________ 

     A            As              O              Os            Um            Uns           Uma             Umas 
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A CIGARRA E A FORMIGA 
 

 A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga 
juntava grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da 
formiga para pedir que lhe desse o que comer. 
 A formiga então perguntou a ela: 
 — E o que é que você fez durante todo o verão? 
 — Durante o verão eu cantei — disse a cigarra. 
 E a formiga respondeu: 
 — Muito bem, pois agora dance! 
 

Rocha, Ruth. Fábulas de Esopo. 7ed. São Paulo: FTD, 1996.  
 

ATIVIDADE    8     ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Desenhe o que você imagina que sejam os “grãos” que a formiga juntava. 

 

 

 

 
3. As palavras “disse” e “respondeu” têm o mesmo sentido?  
 

__________________________________________________________________________ 
 

4. Que outras palavras são usadas para indicar que os personagens irão falar no texto? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

5. Veja a fala da formiga “... pois agora dance”. Qual o sentido de dançar, nessa frase? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

6. Quem são os personagens da história? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

7. Circule as palavras e ligue o personagem as suas características. Veja o exemplo. 

 

                              

              

    TRABALHADORA                                        FAMINTA                                 
 

CANTORA                            OPERÁRIA                              ESFORÇADA 
 

8. A cigarra passava seu tempo cantando. Quando foi que a sua situação começou a se 

complicar? 
 

______________________________________________________________________________ 
  

 

FORMIGA CIGARRA 

ALEGRE 
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CORRE__  
  

________________ 

 

PO__TA 

________________ 

 

FLO__ 

________________ 

 

GA__FO 

________________ 

 

9. Qual foi a reação da formiga quando recebeu a visita da cigarra? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

10. O que você responderia se estivesse no lugar da formiga? Complete abaixo. 

 E a formiga respondeu: 

 — ________________________________________________________________! 
 

11. Marque um X no que encontramos no texto “A cigarra e a formiga”. 

(    ) estrofes                                       (    ) falas de personagens                          

(    ) uma história (    ) parágrafos                                  

(    ) informações e características (    ) frases 

(    ) versos                                                     (    ) personagens                  
 

12. Escreva abaixo o que podemos observar no texto lido. 

a. Qual é o título? _______________________________________________________________ 
 

b. Quantos parágrafos tem? _______________________________________________________ 
 

c. Quantas são as falas de personagens?  _____________________________________________ 
 

d. O que tem logo abaixo do texto?  _________________________________________________ 
 

13. O texto que você leu é um conto ou uma fábula?  
 

______________________________________________________________________________ 

 
 

14. Copie do texto uma palavra  

a. terminada com R: _______________          b. Com cinco letras: _________________ 
 

15. Complete as palavras com a letra R, descubra o nome das figuras. Depois, copie-as.  

 
 
 
 
 
 
 

 
16. Leia e circule o que está diferente entre as duas palavras de cada quadro. 

 

 

  

RI – RIR  BABA – BABAR  BEBE – BEBER  AMA – AMAR  

COME – COMER  FALA – FALAR  DANÇA – DANÇAR  BATE – BATER 
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17. Quais sinais de pontuação foram usados no texto? 

(A) vírgula, dois pontos, travessão e reticências. 

(B) aspas, ponto, vírgula, travessão e exclamação. 

(C) ponto, vírgula, dois pontos, travessão e exclamação. 
 

18. No texto, o travessão está marcando a fala  

(A) das personagens.  (B) do narrador.   (C) do leitor. 
 

19. Converse com a professora sobre a finalidade dos dois pontos no texto. Escreva abaixo. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

20. Vamos recordar as palavrinhas chamadas artigos? Procure-as no texto e circule todas que 

encontrar.  

 
  

Quantos artigos você encontrou ___________________________________________________  
 

21. Leia o texto e responda. 

 

a) O texto ao lado serve para 

(   ) ensinar uma receita. 

(   ) divulgar bolos de chocolate. 

(   ) convidar para comer bolos. 

(   ) informar os benefícios de um 

produto. 

 

b) O gênero desse texto é 

(   ) uma lista.      (   ) um poema. 

(   ) uma receita.     (   ) um verbete. 

 

c) Por que o bolo é chamado de 

formigueiro? 

________________________________

________________________________ 

 
Disponível em: <https://www.tudogostoso.com.br/receita/141477-bolo-formigueiro-simples-de-liquidificador.html>. Acesso 

em: 21.out.2019. 
 

22. Compare os dois textos de hoje e veja o que eles têm 

a) de semelhante. _____________________________________________ 

_____________________________________________________________  
 

b) de diferente. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

     A            As              O              Os            Um            Uns           Uma             Umas 

BOLO FORMIGUEIRO 
INGREDIENTES 

✓ 3 ovos 
✓ 1 xícara de açúcar 
✓ 2 xícaras de farinha 
✓ 1 xícara de leite 
✓ 3 colheres (sopa) de margarina 
✓ 50 g de chocolate granulado 
✓ 1 colher (chá) de fermento em pó 

 
MODO DE FAZER 
1. Bater todos os ingredientes no liquidificador até 

ficar homogêneo, menos o fermento em pó e o 
granulado. 

2. Acrescentar o fermento em pó e misturar de leve. 
3. Colocar a massa em uma assadeira untada. 
4. Adicionar o chocolate granulado e misture na 

massa com uma colher. 
5. Assar em forno médio, preaquecido por 

aproximadamente 45 minutos. 
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SEU JABUTI 
 
 Seu jabuti não tem pressa, vai lento pelo caminho. – 

Viver, sim, é bom à beça – diz ele, devagarzinho.  

 Levo a casa no cangote e onde passo faço pouso, para 

que ninguém me enxote, me escondo dentro, em repouso. 

 Levo essa casa comigo e bem presa na cacunda. No lugar para onde sigo, 

chove uma chuva profunda. 

 Assim em mim busco abrigo, entro-me todo no casco, pode chover que nem 

ligo. Com chuva e sol não me lasco.  

 Lá vai ele pelo caminho, sem correria e sem pressa, dizendo sempre e 

baixinho: – Viver é que é bom à beça. 
 

Mary e Eliardo França. O cavalo alado e outros poemas. Juiz de Fora: Zit editores, 2004. 

 

 ATIVIDADE  9       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O texto “Seu jabuti” possui muitas palavras que podem complicar a 

compreensão do texto se não soubermos o sentido delas.  

a. Para você, o que significa “cangote”?  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

b. Qual é a diferença de significado entre “pouso” e “repouso”? 

Pouso significa ________________________________________________________________ 
 

Repouso significa ______________________________________________________________ 
 

c. O que você entenderia se alguém dissesse: “O jabuti foi enxotado.”? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Responda com suas palavras o que o autor quis dizer com a expressão abaixo.   

“— Viver é que é bom à beça.” 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. O texto conta uma história sobre quem? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Por que o Jabuti diz que leva a sua casa “bem presa na cacunda”?  
 

________________________________________________________________ 
 

6. O que o jabuti sempre diz baixinho quando vai pelo caminho? 
 

____________________________________________________________________ 
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7. O texto que você leu é 

(A) uma piada.                      (B) um conto.             (C) um informativo. 
 

8. Quantos parágrafos há no texto? _____________________________________________ 
 

9. E quantas falas? ___________________________________________________________ 
 

10. O texto que você leu é do tipo narrativo. Confirme se ele possui os elementos de um texto 

narrativo respondendo sim ou não às perguntas do quadro. 

Ele possui personagens?  

Ele conta uma história?  

Tem uma pessoa que conta a história?  

Ele possui parágrafos?  

Tem falas dos personagens?  

Tem começo, meio e final da história?  
 

11. Anote abaixo os dados bibliográficos do texto. Se tiver dúvidas, pergunte ao professor onde 

podemos encontrar os dados bibliográficos do texto. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

12. O autor e o narrador de um texto são a mesma pessoa? ____________________________ 
 

13. Ligue corretamente. 

Autor            → Pessoa que, em um texto, narra, conta detalhes da história. 

Narrador     → Pessoa que escreve uma obra literária, artística ou científica. 

 

 
 

14. Complete com J ou G.  

 

 

 

 
 

15. Localize as palavras acima no caça-palavras. 

S D J U M E N T O F V H J I O 

J A B U T I C C O E L H O N M 

A D E R G A I O L A G V B N M 

C D J A V A L I C V B J U B A 

A F A E R T Y U I O P L J H B 

R C C D F G H J A T O V B N M 

É V A T J A V A L I B J Á H J 

 
  

__UMENTO ___ABUTI __ACARÉ __AIOLA __UBA 

__AVALI __OELHO __ACA __ATO __Á 
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16. Leia e circule a diferença. 

 

 
 

17. Leia o texto e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <http://ospequenospensadores.blogspot.com/2011/11/escrevendo-texto-narrativo-partir-de.html>. Acesso 

em: 21.out.2019. 

 

a) Esse texto é uma 

(   ) piada.   (   )  tirinha.  (   ) quadrinha.  (   ) fábula. 
 

b) Quem é o personagem principal da historinha? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

c) Qual é a principal característica do personagem? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

d) Como o Cascão escapou da chuva? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

e) O que significa a palavra CABRUM?  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

f) No último quadrinho, a expressão do jabuti é de  

(   ) tristeza.   (   )  zangada.  (   ) dor.  (   ) medo. 
 

18. O que não pode faltar em  

a) um conto.  ______________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________  
 

b) uma tirinha. _____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 

19. Vamos escrever um texto no capricho! 

 

jato – gato  jarra – garra  Juju – Gugu  
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CAIXA MÁGICA DE SURPRESA 

 

Um livro 

É uma beleza, 

É caixa mágica 

só de surpresa.  

 

Um livro 

parece mudo, 

mas nele a gente 

descobre tudo.  

 

Um livro 

tem asas 

longas e leves 

que, de repente, 

levam a gente 

longe, longe.  

 
Elias José. Caixa Mágica de Surpresa. São Paulo: Editora Paulus, 1984. 

Um livro 

É parque de diversões 

cheio de sonhos coloridos, 

cheio de doces sortidos, 

cheio de luzes e balões.  

 

Um livro 

É uma floresta 

com folhas e flores 

e bichos e cores. 

É mesmo uma festa, 

um baú de feiticeiro, 

um navio pirata no mar, 

um foguete perdido no ar, 

É amigo e companheiro. 

 

ATIVIDADE  10       ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2. O texto diz muitas coisas sobre o livro. Uma delas é que o livro é uma “caixa 

mágica só de surpresa”. Para você, qual o significado da palavra livro?  
 

___________________________________________________________________ 
 

3. Quando você escuta a palavra “mágica”, você lembra o quê? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Quando você escuta a palavra “feiticeiro”, do que você lembra? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Leia com atenção a frase abaixo e a explicação sobre a afirmação do texto:  

 “O livro parece mudo”.  
 

Explicação: O livro parece mudo porque ele não tem boca como as pessoas, mas quando o 

lemos podemos entender tudo que está escrito nele. É como se ele falasse conosco através de 

suas páginas. 
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Explique o que você entendeu das comparações feitas no texto.  

Um livro é “caixa mágica”. 

Explicação: _________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
 

 

Um livro é um “parque de diversões”. 

Explicação: __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

 

6. Que outras coisas foram comparadas ao livro?  
 

__________________________________________________________________________ 
 

7.  Invente uma comparação para o livro. 
 

Um livro é _________________________________________________________________. 
 

8. O texto que você leu é um poema ou uma música?  
 

_________________________________________________________________________ 
 

9. O texto é do tipo 

(A) descritivo.                                 (B) narrativo.                                   (C) poético. 
 

10. Um poema possui estrofes, versos e rimas. Confira no texto “Caixa mágica de surpresa” e 

responda.  

a. O texto possui estrofes? Quantas? ____________________________________________. 

b. O texto possui versos? ______________________________________________________. 

c. O texto possui rimas? _______________________________________________________. 
 

11. Faça a relação correta das informações sobre a estrutura do texto. 

(A) Fonte do livro (    ) Editora Paulus 

(B) Data de publicação           (    ) Caixa mágica de surpresa 

(C) Autor                (    ) Caixa mágica de surpresa 

(D) Editora               (    ) São Paulo 

(E) Local da publicação           (    ) 1984 

(F) Título           (    ) Elias José 

 

 

 

12. Pinte com cores iguais as palavras do texto que rimam. 

LIVRO TUDO SURPRESA MUDO GENTE 

CAIXA BELEZA BALÕES LONGE ASAS 

DIVERSÕES CORES COLORIDOS FLORES BAÚ 

NAVIO AMIGO MAR COMPANHEIRO AR 
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13. Copie do texto: 

a) Uma palavra com seis letras: ___________________________ 
 

b) Duas palavras que comecem e terminem com as mesmas letras:  
 

______________________________________________________________________________ 
 

c) Uma palavra que representa um número: __________________ 
 

14. JOGO DOS SETE ERROS 

Das palavras escritas abaixo, sete estão certas e sete estão erradas. Descubra e circule as 

erradas. 
 

AMIGU LONGE GENTI NAVIU PARQUE LONGI NEVE 

GENTE NEVI NAVIO PARQUI LIVRO AMIGO LIVRU 

 

15. DITADO. 

Ouça as palavras que a professora ditar e escreva-as no seu caderno. 

 

16. Leia o texto e responda. 

a)  O gênero desse texto é 

(   ) piada.                       (   )  tirinha.               

(   ) anúncio.                   (   ) programação. 

 

b) O objeto principal da feira é a 

(    ) venda de livros.   

(    ) troca de livros.                        

(    ) divulgação dos livros.  

(    ) arrecadar dinheiro. 

 

c) O que significa a expressão “bom estado”? 
 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 
 

d) Que outro nome podemos usar para o GIBI?  
 

_______________________________________________ 
Disponível em: <https://pmobiblioteca.wordpress.com/2019/05/29/hoje-e-dia-de-feira-de-troca-aproveite-para-trocar-seus-

livros-conosco/>. Acesso em: 21.out.2019. 
 

17. Responda para que serve: 
 

a) um poema - _____________________________________________  
 

b) um anúncio - ____________________________________________ 
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BRINCANDO DE AMOR 

Teus olhos são brincalhões  
 como bolinhas de gude 
 rolando de luz em luz 
 até o fundo mais fundo 
 da fundura dos meus olhos.  
 

 Eles se encaixam redondos 
 no aro das minhas órbitas. 
 E como eu vejo melhor  
 quando acendo esse farol 
 dos teus olhos nos meus olhos! 

 
Ilka Brunhilde Laurito. Brincando de amor. São Paulo: Moderna, 1997. p. 17. 

 

    ATIVIDADE   11     ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Alguns objetos têm nomes diferentes de acordo com cada região. Pesquise 

como são conhecidas as “bolinhas de gude” na sua região.  
 

________________________________________________________________ 
 

3. Consulte o dicionário para saber o que significa: 
 

a. farol: _______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________  
 

b. órbita: ______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. O que a pessoa que fala no poema (o eu lírico) faz para ver melhor? 
 

______________________________________________________________________________  
 

5. Será que a pessoa que fez o texto estava apaixonada? Por que você acha isso? 
 

______________________________________________________________________________  
 

6. Logo que olhou para o texto, você achou que ia ler uma instrução ou um poema? 
 

______________________________________________________________________________  
 

7. Vamos verificar se o texto é um poema. 

Você lembra o que é estrofe? O texto lido possui estrofes? ______________________________ 

Você lembra o que é verso? O texto lido possui versos? _________________________________ 

O texto possui palavras que rimam? _________________________________________________ 
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8. A palavra AMOR é formada por VOGAL – CONSOANTE – VOGAL – CONSOANTE.  

E a palavra BRINCANDO? 
 

______________________________________________________________________________   
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. Cruzadinha do S. 

 

 
      3        

     1 S  M      

 2 F    A        

      T        

 4 S    I        

      S        

      F        

     5 A R   S   S 

      Ç        

6 A     Ã        

     7 O  S      

 

 

 

10. Leia o fragmento do texto de Elias José, “Cantos de encantamento”. Observe a letra que 

falta e reescreva. 

 

Saci, lá na relva,                                              

__onha que dá dó.                                            

Com quem __onha o __aci?                               

Saci, com quem será?                                    

— Eu __onho com duas pernas,                        

__altando de lá pra cá...                      

 

 

 

 
Elias José. Cantos de Encantamento. Belo Horizonte: Formato, 2001, p.9. Fragmento 

  

1) Pode ser alto, baixo ou 

estridente. 

2) Tem de aniversário, casamento, 

de despedida... 

3) Quando fazemos o que gostamos 

e tudo dá certo sentimos... 

4) Todos os dias escovamos os 

dentes para termos saúde e um 

belo...  

5) Chico Buarque, Tarsila do 

Amaral, Cândido Portinari... todos 

são... 

6) A mulher que faz artesanato é 

uma... 

7) O fêmur é o maior ... do nosso 
corpo. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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11. Leia os versos e responda. 

 1 Teus olhos são brincalhões  

 como bolinhas de gude 

 rolando de luz em luz 

até o fundo mais fundo 

da fundura dos meus olhos.  

a. Quantas palavras há nessa estrofe? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

b. Quantos versos há nessa estrofe? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

c. As palavras “teus” e “meus” dão ideia de 
 

  modo. 

 posse. 
 

12. Leia o texto e responda. 

a) O texto ao lado é 

(A) um convite.              (B) uma fotografia.            

(C) uma tirinha.                 (D) um cartão. 
 

b) Qual é o assunto do texto. 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

c) Para que serve esse texto? 
 

________________________________________ 
 

d) O que a frase inicial do cartão quer dizer? 

Escreva com outras palavras. 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

e) O que indicam as máquinas fotográficas? 
 

________________________________________ 
 

Disponível em: <https://conviter.com/pt/cartao-para-dia-dos-namorados>. Acesso em: 27.nov.2019. 
 

13. Quais são as semelhanças e as diferenças dos dois textos lidos: 

Semelhanças: _____________________________________________________  
 

________________________________________________________________ 
 

Diferenças:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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PASSA-ANEL 
 

1. Os jogadores sentam-se em roda. 
2. Uma criança é escolhida para passar o anel. 
3. Os participantes deixam as palmas das mãos unidas. 
4. O passador esconde um anel entre as mãos. 
5. Depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos 

participantes. 
6. O passador deixa cair o anel, sem que ninguém perceba, nas 

mãos de um dos participantes. 
7. O passador pergunta a uma das crianças: “com quem está o 

anel?” 
8. Se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. 

 
Texto elaborado para fins didáticos. 

ATIVIDADE    12     ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. No texto, aparecem as palavras “jogadores” e “participantes”. Neste texto, 

“jogadores e participantes” são as mesmas pessoas? 
 

_________________________________________________________________ 
 

3. O texto está ordenado de 1 a 8. Qual é a razão disso? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. No texto está dito quantas pessoas podem jogar? ___________________________________ 
 

5. Você conhece o Jogo do passa-anel? Então responda. 

a. Quem é chamado de passador? __________________________________________________ 
 

b. Este jogo possui um vencedor? ___________________________________________________ 
 

c. Se o jogo não estivesse na ordem teria como saber como se joga? _______________________ 
 

d. O jogo é indicado para qual tipo de público? ________________________________________ 
 

6. Em que lugares esta brincadeira pode ser realizada?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Faça um desenho que possa ilustrar esta brincadeira.  
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8. Você já tinha lido um texto com essa estrutura? Então sabe que esse texto é uma 

(    ) adivinha.                        (    ) instrução de jogo.                  (    ) entrevista.     
 

9. Confira se o texto “Passa-anel” é realmente uma instrução, marcando um X nas 

características de uma instrução. 

(    ) Possui um título.                                            (    ) Diz tudo o que se deve fazer.  

(    ) Segue uma ordem alfabética ou numérica.  (    ) Tem o objetivo de ensinar a jogar. 

(    ) Explica passo a passo como se joga.      (    ) Informa quem pode participar.  
 

10. Por que o texto lido não possui os dados de onde foi retirado?  
 

__________________________________________________________________________ 
 

11. Nas frases abaixo há algumas informações sobre a brincadeira do anel. Marque V para as 

informações verdadeiras e F para as falsas. 
 

 Só podem brincar meninas. 

 A criança que acertar com quem está o anel será o novo passador. 

 Podem brincar apenas duas crianças. 

 Os participantes ficam com as mãos abertas. 

 O passador deve colocar o anel no dedo de um dos participantes. 

 O passador pergunta a uma das crianças com quem está o anel. 

 

 

 

12. Escreva do texto uma palavra 

a) com cinco letras ______________________   b) terminada com S _______________________ 

c) iniciada com P ________________________   d) que rime com MEL _____________________ 
 

13. Complete com L nos espaços em branco e modifique as palavras. 
 

CARO CARO__  ATA A__TA 

AMA A__MA  VOTA VO__TA 

FINA FINA__  TEMA TE__MA 

CAMA CA__MA  CORO C__ORO 
 

14. JOGO DOS SETE ERROS 

Na tabela abaixo há sete palavras escritas de forma errada. Pinte-as e depois copie de forma 

correta na página seguinte. 
 

aumoço Selma alma final 

alto filme último mauvado 

cel voutar miu fieu 

Daniel Gabriel natau aluguel 
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15. Pensem em tudo que vocês fazem durante o dia, desde que 

acordam até quando vão dormir. 

Vocês vão escrever uma lista de cinco frases, contando o passo a passo 

de tudo que acontece durante o dia de vocês. Descrevam um dia da 

semana que vocês foram para a escola.  

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 
 

16. Leia o texto e responda. 
 

a) O texto ao lado é  

(A) uma canção. 

(B) uma brincadeira. 

(C) um trava-língua. 

(D) uma parlenda. 
 

b) A palavra ANEL é formada por VOGAL – 

CONSOANTE – VOGAL – CONSOANTE.  

E a palavra MAR? 
 

_______________________________________ 
 

E a palavra DEDO? 
 

_______________________________________ 
 

c) Pinte no texto as palavras que rimam. 
 

 

Bia Bedran, Coletânea de músicas infantis, Angelus Produções Artísticas, 1997. 
 

17. O que pode ter acontecido com o anel? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

18. Observe os dois textos e responda. 
 

a) Qual é o título do Texto 1?__________________________________ 
 

b) Qual é o título do Texto 2? __________________________________  

 

O ANEL 
                                            Bia Bedran 

 

Perdi meu anel no mar 
Não pude mais encontrar 
E o mar me trouxe a concha 
De presente pra me dar 
 
Parou na goela da baleia 
Ou foi pro dedo da sereia 
Ou quem sabe um pescador 
Encontrou o anel 
E deu pro seu amor. 

 



 CADERNO 1 – 3º ANO 
 

39                                                                                                Lyceum Consultoria Educacional Ltda. 

 

SACI-PERERÊ 
 

Pula que nem esquilo 
Corre que nem preá 
Barrete vermelho 
e cachimbo, 
ele vai chegando… 
ele vai chegando… 
ele vai assobiar…. 
 

Quem deu nó cego 
no rabo do cavalo? 
Quem gorou os ovos 
da galinha? 
Quem desmanchou 
a casa do passarinho? 
Foi o saci-pererê 
que saiu do redemoinho. 
 

O fogo apagou 
Não foi a água 
A comida azedou 
Não foi o tempo 
A massa desandou 
Não foi o fermento 
Foi o Saci-pererê 
que saiu do vento. 

 
Eloí Bocheco. Cobra Norato e outras miragens. Erechim: Habilis Press, 2016. Fragmento.  

 

ATIVIDADE  13    ___/___/______ 

1. Leia o texto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Pinte o que tem no texto que acabamos de ler.  
 

versos tópicos rimas parágrafos 

estrofes título modo de fazer autor 
 

3. Complete de acordo com o texto.  

a) O saci pula como ________________________________________________________. 

b) O saci deu nó ___________________________________________________________. 

c) Quem gorou os ovos da galinha foi ____________________________________. 

d) Se deixar o saci por conta, _________________________________________________. 
  

Da lenha faz carretéis 
Da cantina faz lagoa 
Da cerca faz gangorra 
Da ponte faz canoa 
Se deixar o saci por conta, 
não tem fim o que ele apronta. 
Mas, se lhe tirarmos o barrete encarnado, 
Pulará o saci para outro lado. 
 

Vem redemoinho, 
vem ligeiro…. 
e leve embora este moleque arteiro!. 
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4. De acordo com o poema, o que é preciso fazer para parar as confusões do saci? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Encontre no caça-palavras e pinte os significados da palavra barrete. 
 

A N I M A I S U G O R

R 

R O E C O N F U S Ã O 

C H A P É U C T E O R E C A R A P U Ç A U I 
 

6. Marque com um X. 

a) Este texto serve para 

 divulgar um evento. 

 nos informar. 

 nos entreter, emocionar. 

 nos ensinar a fazer um brinquedo. 

 

 
 

7. Escreva os nomes das figuras e separe as sílabas. 

 

 

 

 
 

   

    

    
 

8. Complete as frases com as palavras da questão anterior. 

a) As meninas brincam no _________________ perto do ____________. 

b) O _______________foi enfeitado com _______________de fita.  

c) Cecília encontrou o _______________lilás perto do _______________. 

 

9. Preencha a cruzadinha.   

 

A. No tênis, amarramos o...  

B. Para nos cobrirmos durante sono 

usamos o...  

C. Salvou a vovozinha e a Chapeuzinho. 

D. Na escola fazemos a... 

E. O irmão mais novo é o... 

F. O melhor do circo é o... 

G. Onde há..., há fogo. 

  

b) Na frase “A massa desandou”, a palavra 
em destaque significa  

 amoleceu. 

 queimou. 

 esfriou. 

 azedou. 

 

    A C       

   B  E       

C     D       

    D I       

E     L       

 F    H       

 G    A       
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10. Leia as palavras abaixo e pinte as que têm Ç. 

Face açúcar cabeça cidade 

Lençol cintura começo cedo 

cegonha carroça cinema palhaçada 
 

11. Marque com um X a alternativa correta. 

a) Usamos Ç 

(    ) no início da palavra, antes de a, o, u.  (   ) no meio da palavra, antes de a, o, u. 
 

b) Usamos C (com som de S) 

(   ) no início e no meio da palavra, antes de a, e, i, o, u.   

(   ) no início e no meio da palavra, antes de e, i.  
 

12. Leia as frases abaixo e pinte a que representa a figura. 

 

 

 

 
 

13. Copie da frase que você pintou:  

a) A primeira palavra - _____________________________. 

b) A palavra que tem 5 sílabas - ___________________________. 

c) As palavras que se escondem dentro da palavra AMARRA são __________  e ____________.  
 

14. Leia o texto e responda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: <https://construindoo-saber.webnode.com.br/search/>. Acesso em: 30.jan.2018. Adaptado para fins didáticos. 

a) Na tirinha, o que significa a palavra “ATCHIMM”? 

(    ) O barulho do fogo.    (    ) O barulho do espirro. 
 

b) O que acontece quando a mula sem cabeça espirra? ____________ 
 

15. Os textos que lemos hoje foram  

(    ) poema e tirinha.         (    ) fábula e tirinha.        (    ) adivinha e tirinha.  
 

16. Para qual dos textos a ilustração é essencial? ___________________ 

 

Saci, é verdade que a 
Mula-sem-cabeça 
está gripada? 
 

Sim... 
 

...e o pior é 
quando ela 
espirra! 
 

ALEX ABRIU A CORTINA LOGO CEDO. 

ALEX JOGA FUTEBOL. 

ALEX AMARRA O CADARÇO COM HABILIDADE. 
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GOLFINHOS 

Nome popular: Golfinho-comum   

Nome científico: Delphinus delphis    

Tamanho: 2.4 metros de comprimento 

Peso: 70 a 110 quilos                   

O golfinho é um mamífero - vive no mar, mas não é peixe. 

No Brasil, aparece desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. 

Características dos golfinhos: 

É caracterizado por seu corpo delgado e bico fino, seu dorso é escuro, e o 

ventre claro.  

Muitas vezes a nadadeira dorsal possui uma mancha clara no centro, em ambos 

os lados. 

Possui de 80 a 120 pares de dentes pequenos e afiados. 

Pode viver mais de 20 anos. 

O golfinho-comum pode mergulhar até 280 metros, ficando submerso por cerca 

de oito minutos. 

Alimentam-se de peixes e lulas. 

Seus principais inimigos naturais são os tubarões e as orcas. 
 

Disponível em: <http://www.ninha.bio.br/biologia/golfinhos.html>. Acesso em: 30.nov.2019. Fragmento. 

 

 

ATIVIDADE    14     ___/___/______ 

1. Leia o texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. O texto de hoje é  

 
 

 

3. Este texto fala sobre 

(    ) baleias.   (    ) tubarões.  (    ) sereias.   (    ) golfinhos. 
 

4. Pinte as características dos golfinhos presentes no texto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

poético. narrativo. informativo. instrucional. 

Corpo delgado e bico fino. 

Corpo coberto de escamas. 

Dorso escuro e ventre claro. 

Dorso claro e ventre escuro. 

Nadadeira com mancha clara. 

Nadadeiras de cores diferentes. 

Possui dentes pequenos e afiados. 

Tem dentes muito grandes. 
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5. Localize no caça-palavras, o nome científico do golfinho. 

G O L F I N H O - C O M U M B R T E I 

D E L P H I N U S - D E L P H I S K H 

R I O - G R A N D E - N O R D E S T E 
 

6. Complete a frase, pintando a resposta correta: “O golfinho-comum pode mergulhar até...”. 

 

 
 

 

7. Pinte de amarelo os alimentos dos golfinhos e de verde, os seus predadores. 

 

 

 
 

8. Relacione as palavras aos seus significados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

9. Pinte a palavra que corresponde à figura. 

 

 

 

 

   

fronha pinheiro velho chicote 

colcha ninho vela cacique 

colchão manhã ovelha cachimbo 
 

10. Escreva a letra H em todas as palavras abaixo e transforme-as. 
 

 

 

 

 
 

    

TELA GALO CÃO BOLA MALA 

     

280 metros. 
 

20 anos. 110 quilos. 

Ostras 
 

Lulas 

Orcas Camarões  

Tubarões 

Peixes 

DELGADO 

VENTRE 

DORSO 

Cavidade onde ficam os principais órgãos; barriga. 

Coberto pelas águas; mergulhado. 

Algo que possui pouca espessura; fino. 

SUBMERSO Região posterior do tronco; costas. 
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11. Circule a última sílaba do título do texto e escreva uma palavra com essa sílaba. 

 
 

12. Complete a afirmativa. 

As letras CH representam um único som. O mesmo acontece com as letras ___H e ___H. 

Na separação de sílabas ____, ____ e ____ ficam juntas.  
 

13. Complete com CH, LH ou NH. 

____aleira abe____a ____uveiro meda____a di____eiro 

____aruto cari____o ____inelo ove____a bo____a 

mi____oca gafa____oto agu____a toa____a fo____a 
 

14. Leia o texto. 

 

a) Qual é o gênero do texto? 

(     ) Capa de livro.       

(     ) Convite. 

(     ) Ficha técnica.         

(     ) Instrução. 

 

b) O texto traz instruções através de 

(    ) imagens apenas.     

(    ) texto e imagens. 

(    ) texto apenas.       

 

c) O texto dá instruções para  

(    ) desenhar um golfinho.    

(    ) fazer golfinho de dobradura. 
 

15. Os textos de hoje são: 

Texto 1: _____________________________________________________  

Texto 2:_____________________________________________________  
 

16. Os dois textos falam sobre _________________________. 
 

17. O objetivo do segundo texto é  

(    ) ensinar sobre as tartarugas.      (    ) informar sobre os peixes. 

(    ) vender os golfinhos.                    (    ) informar sobre os golfinhos. 

 
 

18. Vamos escrever um texto bem legal!? 
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BOLHAS DE SABÃO 

Para preparar a bolha de sabão em casa, você precisará de: 

• 200 ml de água da torneira 

• 50 ml de detergente concentrado 

• 1 colher de chá de glicerina ou glicerol vegetal 

Despeje a água em uma tigela, adicione o detergente para lavar louça e a glicerina ou 

glicerol vegetal e mexa tudo bem para misturar todos os ingredientes. 

Transfira tudo para o clássico recipiente de bolhas de sabão, comece a fazer as bolhas e 

divirta-se com as crianças. 

Se você deixar a solução descansar por um dia, os ingredientes irão se misturar melhor e 

você terá bolhas de sabão melhores ainda. 

Algumas receitas adicionam aos ingredientes indicados 1 colher de chá de amido de 

milho. Não custa nada experimentar esse adicional. 
 

Disponível em: <https://www.greenme.com.br/como-fazer/6831-como-fazer-bolha-de-sabao>. Acesso em 01.dez.2019.  

ATIVIDADE  15    ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2. Circule a figura que representa um DETERGENTE. 

 

 

 

 
 

3. O texto que você leu é uma __________________________________________________. 
 

4. Este texto serve para _______________________________________________________. 
 

5. Essa receita ensina a fazer que tipo de produto? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

6. Quais ingredientes foram utilizados na receita? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

7. De acordo com a receita lida, pinte o ingrediente extra que pode ser utilizado. 

 

 

 
8. De acordo com o texto, o que se pode fazer para que as bolhas fiquem ainda melhores? 
 

______________________________________________________________________________ 
  

FERMENTO 
QUÍMICO 

FARINHA 
DE TRIGO 

ÁGUA 
SANITÁRIA 

BICARBONATO 
DE SÓDIO 

AMIDO DE 
MILHO 
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9. O texto informa se esta receita pode ser executada por uma criança? ____________________ 
 

Qual é a sua opinião? ____________________________________________________________ 
 

 

10. Desenhe abaixo o que que seria o “clássico 

recipiente de bolhas de sabão”. 
 

 

 

 

11. Complete as palavras com a letra LH e copie-as no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Preencha os quadrinhos, conforme o desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Pinte da mesma cor as sílabas que formam o nome das figuras e escreva as palavras 

completas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Acrescente a letra H e forme novas palavras. 

MALA  FALA  

CAPA  CUCA  

 

ABE___A 

 

 

MEDA___A 

 

COE___O 

 

 

 

OVE___A 

 

 

BO___AS 

 

VI RO LHA FO NHO LHA
S 

GA O LHO 
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15. Separe as sílabas, conforme o modelo. Depois reescreva as palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16. Escreva frases usando as palavras abaixo. 

 

 
___________________________________________________________ 

 

 
______________________________________________________________________________ 
 

17. Leia o texto e responda às questões. 

 

a) O poema fala de vários tipos de bolha. 

- Onde está a bolha d’água? 
 

__________________________________ 
 

- E a bolha de vinho? 
 

__________________________________ 
 

b) Converse com sua turma: 

- Qual é o significado da palavra “orvalho”? 
 

- O que seria esta bolha na mão do 

trabalhador? 
 

- Que tipo de bolha você acha que estaria 

na mão do menino? 
 

 

 
 

18. Leia os dois textos do dia e responda. 

a) Os dois textos são escritos com tópicos? Justifique. ________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

b) Os dois textos são feitos para emocionar? Justifique. _______________________ 
 

____________________________________________________________________ 

NI NHO

O 
NINHO 

  VINHO 

  ALHO 

  FOLHA 

  ESCADA  

  CAMINHO  

BOLHAS 
OLHA A BOLHA D’ÁGUA 
NO GALHO! 
OLHA O ORVALHO! 
 

OLHA A BOLHA DE VINHO 
NA ROLHA! 
OLHA A BOLHA! 
 

OLHA A BOLHA NA MÃO  
QUE TRABALHA! (...) 
 

OLHA A BOLHA  
QUE MOLHA 

A MÃO DO MENINO: 
 

A BOLHA DA CHUVA DA CALHA! 
 

Cecília Meireles. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2002. 

C

e

c

í

l

i

a

 

M

e

i

r

bolhas folhas 

olhos alho 
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O CARACOL VIAJANTE 
 

Rodolfo é um caracol. Ele adora viajar.  

Rodolfo anda devagar. Ele não tem pressa de chegar.  

Rodolfo leva a casa nas costas.  

A barriga vai no chão. A cabeça vai no ar.  

Rodolfo vive sempre satisfeito. Ele não tem aluguel pra pagar.  

Passa areia, passa terra. Rodolfo anda sem parar.  

Rodolfo sobe morro. Rodolfo desce serra.  

Ele não vê o tempo passar. 
 

Sônia Junqueira. O caracol viajante. São Paulo: Ática, 1993.  

 

ATIVIDADE  16    ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. Sobre quem fala o texto?  
 

_______________________________________________________________ 
 

3. Vamos entender o que está escrito no interior do texto. 

a. Coisas de que o Rodolfo gosta: 
 

________________________________________________________________ 

b. O que o Rodolfo não tem:  
 

________________________________________________________________ 

c. Coisas que o Rodolfo faz:  
 

__________________________________________________________________________ 
 

4. Por que Rodolfo não precisa pagar aluguel? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. O texto lido é  

(A) um conto.                          (B) uma notícia.                    (C) uma poesia. 
 

6. Complete o que pede o quadro abaixo. Veja o exemplo dado. 

Título do texto O caracol viajante 
Autor do texto  

Livro de onde foi retirado o texto  

Ano de publicação  

Nome da editora  

Lugar onde foi escrito o livro  
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1 

5 

 

 

2 

6 

 

 

3 

7 

 

 

4 

8 

 

 

7. Marque um X nas informações verdadeiras sobre o texto lido. 

(    ) O texto narra uma história sobre o caracol que subia morros. 

(    ) O texto descreve características da vida de um caracol. 

(    ) O texto dá instruções de como fazer uma viagem. 

(    ) O texto conta sobre um acontecimento real, é uma notícia. 

 

 
 

8. Circule no texto as letras maiúsculas e marque a alternativa que justifica o uso de letras 

maiúsculas. 

(    ) Fica mais bonito. 

(    ) Em nomes próprios e nos começos de frases usa-se letra maiúscula. 

(    ) Só nesse texto é assim. 
 

9. Pesquise na sala e registre abaixo os nomes dos colegas que começam com a letra C. 

 

 

 

10. Leia as palavras do quadro, circule nelas a letra C e observe com muita atenção. 
 

casa cilada cangote Cecília coca cedo 

cidade Carlos Céu Caroline cem canal 

caravana cédula carnaval cinema comida cinco 
 

Podemos separar as palavras do quadro em dois grupos. Fique esperto e circule as palavras 

onde o c tenha o som de k e sublinhe aquelas onde o c tenha o som de s! 
 

11. Marque com X as figuras onde apareça a letra c com som de k.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12. Leia as palavras abaixo e separe-as de acordo com as sílabas formadas com L. 

SAL MAL SALTO FALTA ANEL CALDA 

SAUL MIL SOLTO MALTE ANIL ALFABETO 

SUL MEL BALDE CALDO ALTO OLGA 
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AL EL IL OL UL 

     

     

     

     

 

13. Observe bem os pares de frases abaixo. 
 

O caracol é viajante. Que caracol viajante! 

O caracol é lento. Que caracol lento! 

 

Neste caso, as frases afirmativas foram transformadas em exclamativas. Converse com a 

professora e os colegas sobre o que mudou da primeira para a segunda frase e o que são frases 

exclamativas. 
 

14. Faça a mesma transformação nas frases abaixo.  
 

O caracol está satisfeito.  

O Rodolfo é pequeno.  

O caracol é incansável.  

 

15. Leia e faça uma ilustração.  

“Esta tal de letra L 
Até parece um caracol.  

Meia-volta, volta e meia 
Vem no meio ou no final.” 

 

Texto para fins didáticos. 

 

 

16. Copie nos quadros palavras da poesia onde a letra L apareça 
 

NO MEIO NO FINAL 

  

 

 

17. Leia os dois textos do dia e responda.  

Quais são as semelhanças entre os dois textos lidos? 
 

_______________________________________________________________ 
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O GRANDE LIVRO 

Um dia perguntei à mamãe por que o vovô escrevia tanto. 

— É trabalho dele — disse ela —Vovô Mateus é um 

jornalista, um escritor. 

— E o que ele escreve, mãe? 

— Ora, ele escreve sobre o que vê, sobre o que pensa, sobre as coisas da vida. 

Um dia você vai entender, Luquinha. 

Na hora do jantar perguntei diretamente ao meu avô e ele disse: 

— Escrevo artigos para um jornal e escrevo livros também. 

— E por que olha sempre aquele livrão? 

— Aquele livrão, como você diz, é um dicionário. Sabe o que é um dicionário? 

— Não senhor... É um livro de história? 

— Não, é um livro onde estão todas as palavras da nossa língua. Ou pelo menos 

quase todas.  

O dicionário é a casa das palavras. É onde elas moram. A gente vai lá, faz uma 

visitinha a elas e volta mais inteligente. 

Fiquei pensando no que disse o vovô. Eu também poderia visitar as palavras e ficar 

mais inteligente. 
 

Assis Brasil. Os nadinhas. São Paulo: Scipione, 1995. (Texto adaptado)  

 

 

 ATIVIDADE 17     ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O avô de Luquinha escreve artigos para um jornal. Você sabe o que é um 

artigo? 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

3. Marque um X nas informações que aparecem no texto e que têm ligação com “O grande 

livro”. 

(   ) muitas páginas. (   ) professora. 

(   ) significado. (   ) muitas palavras. 

(   ) nota. (   ) capa dura. 
 

4. Você consegue reconhecer as características do texto que leu?  

Então ligue corretamente. 

 

 

“O grande livro” é     Ele é do tipo                  

 

um conto. 

uma fábula. 

um poema. 

informativo e descritivo. 

instrucional. 

narrativo. 
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5. Veja o texto e complete corretamente as frases abaixo. 

a. A história é sobre _____________________________________________________________. 
 

b. Quem mais pergunta é o _______________________________________________________. 
 

c. Quem participa da conversa é ___________________________________________________. 
 

6. Quem são os personagens que aparecem no texto? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Segundo o texto, o que é o livrão?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Complete com as informações corretas do texto. 

a. Pergunta de Luquinha à mãe.  
 

_____________________________________________________________. 
 

b. Resposta do avô ao Luquinha.  
 

_____________________________________________________________. 
 

c. Pensamento de Luquinha.  
 

_____________________________________________________________. 

 

 
 

9. Os personagens do texto, avô e neto, têm nomes.  

Pinte a alternativa que apresenta os nomes deles escritos de forma correta. 

 

   

 

10. Complete com letras maiúsculas ou minúsculas. 

_____eará               ______arnaval             ______ésar           _____rasil_____asa 

 

_____enino          ______ariana               ______ua              _____etícia    _____na 

 

11. Escreva o nome das figuras e marque com X as palavras que não tenham a letra C. 

 

 

 

 

 

     

 
Nas palavras que você assinalou, o som /K/ foi representado por quais letras? _______________  

lucas e mateus Mateus e Lucas  João e Lucas joão e mateus 
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12. Complete a cruzadinha. 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

13. Você leu no texto que o avô do Luquinha escreve artigo para um jornal. 

No artigo, geralmente o escritor coloca a sua opinião sobre algum assunto. 

A gora é a sua vez de escrever a sua opinião sobre:  

 

 

 

 
 

14. Leia o texto e responda. 

a) Para que serve esse texto? 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

b) Você sabe procurar o significado 

das palavras no dicionário? 
 

_____________________________ 
 

c) Consulte no dicionário o 

significado da palavra INTELIGENTE. 
 

______________________________ 
 

______________________________     
 

 

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/piefohmania/alfabeto-e-dicionrio>. Acesso em: 27.nov.2019. 
 

15. Complete. 

a. O texto escrito em parágrafos é um _____________________________. 
 

b. O texto escrito em tópicos é um ________________________________. 

JOGAR LIXO NA RUA:  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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DICIONÁRIO 
 

Aulas: período de interrupção das férias. 

Berro: o som produzido pelo martelo quando bate no dedo da gente. 

Caveira: a cara da gente quando a gente não for mais gente. 

Dedo: parte do corpo que não deve ter muita intimidade com o nariz. 

Forro: o lado de fora do lado de dentro. 

Girafa: bicho que quando tem dor de garganta é um deus-nos-acuda. 

Hoje: o ontem de amanhã ou o amanhã de ontem. 

Janela: porta de ladrão. 

Luz: coisa que se apaga, mas não com borracha. 

Minhoca: cobra no jardim da infância. 

Nuvem: algodão que chove. 

Pulo: esporte inventado pelos buracos. 

Rei: cara que ganhou coroa. 

Urgente: gente com pressa. 

Vagalume: besouro noturno. 

Zebra: bicho que tomou sol atrás das grades. 
 

José Paulo Paes. Poemas para brincar. 16ª ed., São Paulo: Ática, 2005. (Fragmento) 

 

ATIVIDADE    18     ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. No texto, as palavras estão com o sentido que normalmente conhecemos? 
 

_________________________________________________________________ 
 

3. Você conhece outro sentido para a palavra “minhoca”? Diga com suas palavras.  
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Confira se o sentido que vocês deram à palavra “minhoca” está adequado. Consulte um 

dicionário e anote. 

Minhoca: ______________________________________________________________________ 
 

5. O texto está ordenado de que forma? Com números ou ordem alfabética? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. O título do texto diz tratar-se de um dicionário. É um dicionário comum? Por quê? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
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7. Qual será o objetivo de se colocar as palavras do texto na ordem alfabética? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. O texto que você leu acaba nos divertindo. Ele é um texto 

(A) poético.                                  (B) descritivo.                         (C) narrativo. 

 

 

 

9.  Escreva as vinte e seis letras do alfabeto e circule as que não apareceram na ordem do texto 

“Dicionário”. 

 

 

 

  
 

10. Loteria da palavra: quem fará os 13 pontos? 

Marque com um X a forma correta de escrever cada uma das palavras. Em seguida, confira com 

seus colegas e veja quantos pontos você marcou.  

Boa sorte! 
 

A PALAVRA CORRETA É ... ACERTOS ERROS 

vagalume vagalumi   

pulu pulo   

berro bero   

chovi chove   

martelo martelu   

dedu dedo   

furo furro   

girafa jirafa   

minoca minhoca   

nuve nuvem   

hoje oje   

sebra zebra   

ugente urgente   

 

11. SETE ERROS PARA ACERTAR! 

Leia as frases. Em cada uma tem um erro que você precisa encontrar e circular.  

Atenção: Para ser vencedor é preciso achar os sete. 
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1. Aulas: períodu de interrupção das férias. 

2. Berro: o som produzido pelo martelo quando bati no dedo da gente. 

3. Minhoca: cobra no jadim da infância. 

4. Girafa: bicho que quando tem do de garganta é um deus-nos-acuda. 

5. Luz: coisa que se apaga, mas não com boracha. 

6. Urgente: genti com pressa. 

7. Vagalume: besouro noturnu.  
 

 12. O que significa a expressão “besouro noturno”?  

 (A) Besouro que só sai de dia. 

 (B) Besouro que não gosta da noite. 

 (C) Besouro que só sai à noite. 
 

13. Qual é o sentido oposto da expressão 

 “gente com pressa”? 

 (A) Gente com calma. 

 (B) Gente que anda. 

 (C) Gente que para. 
 

15. Diante das explicações criativas para as palavras do texto, escreva também explicações para 

as palavras amanhã e ontem.  

Amanhã: ______________________________________________________________________ 

Ontem: _______________________________________________________________________ 
 

16. Leia o texto e responda. 

 

a) A sílaba destaca da palavra 

castelo é 

(A) inicial.       (B) medial.    (C) final. 
 

b) Onde encontramos esse tipo de 

texto? 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 

 
Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3354/forma-de-composicao-do-genero-verbete>. Acesso em: 

28.nov.2019. 

 

17. Diga a qual texto a informação está se referindo.   

a. É um verbete poético ____________________________________________ 
 

b. É um verbete ilustrado____________________________________________ 

14. O texto “Dicionário” está cheio de 
 (A) interrogações. 

 (B) negações. 

 (C) explicações. 
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AMIGO, AMIGA 

 

Amigo rouxinol, 
canta com chuva,  
canta com sol. 
 

Amiga arara-azul, 
vem do Norte, do centro  
ou do Sul? 
 

Amigo joão-de-barro 
não teme o maior temporal 
acabou sua casa, afinal. 
 
Amiga gaivota 
voa tão alto no alto-mar 
que ninguém a pode alcançar. 
 

 

Yone Rodrigues. Brincando no céu. São Paulo, Melhoramentos, 1985. 

 

 ATIVIDADE    19     ___/___/______ 

1. Leia o texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. O texto lido tem como título “Amigo, amiga”. Pelo que você leu, por que o 

título é esse? 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

3. Identifique no texto quem são os amigos e as amigas e anote abaixo. 

Amigo  

Amiga  

 

4. O texto cita um lugar ou aspecto de cada amigo que o identifica na natureza. Leia 

atentamente e diga o que o texto cita para  

a. o rouxinol: _______________________________________________________ 
 

b. a arara-azul: ______________________________________________________ 
 

c. o joão-de-barro: ___________________________________________________ 
 

d. a gaivota: ________________________________________________________ 
 

e. o martim-pescador: ________________________________________________ 

  

Amigo martim-pescador 
descobre seu peixe 
seja em que água for. 
 

Amigo tucano, 
teu bico tão grande 
engole um piano. 
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5. Logo que olhou para o texto, pela forma como ele estava organizado, você imaginou que era 
 

(A) um conto.                          (B) uma receita.                    (C) um poema. 
 

6. O texto que você leu  
 

(A) conta a história de um lugar com animais muito amigos do homem. 

(B) mostra de maneira criativa como, na natureza, alguns animais são amigos. 
 

7. O texto lido possui palavras que rimam. Vamos encontrar as rimas no texto. 

a. Rouxinol rima com qual palavra? ________________________________________________ 

b. Arara-azul rima com qual palavra? _______________________________________________ 

c. Temporal rima com qual palavra? ________________________________________________ 

d. Martim-pescador rima com qual palavra? _________________________________________ 

e. Tucano rima com qual palavra? _________________________________________________ 
 

8. Você sabe dizer quantas estrofes possui o texto?  
 

__________________________________________________________________________ 
 

9. Quantos versos possui a primeira estrofe do texto? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

10.  A fonte do texto é o lugar que contém as informações da origem do texto. Busque as 

informações sobre o texto e preencha o quadro. 

Autor do texto  

Livro de onde foi retirado o texto  

Lugar da publicação do livro  

Editora que publicou o livro  

Ano de publicação  

 

 

 

11. Complete com a letra que falta. 

 

 

  

CA___A PE___CADOR ___OL VA___O 

___UL PÁ____ARO RI___ADA PA___EIO 

CA___ULO ___ACOLA RO___EIRA ___OPA 

PA___TO MA____A A___ADO A___A 
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12. Leia as palavras e escreva-as organizando-as nas colunas indicadas.  

 

S S (Z) 

 

 

 

SS 

 

 

13. Leia o texto ao lado. 

a) Qual é o nome da obra de arte? 
 

______________________________ 
 

b) Qual é a autora da obra? 
 

______________________________ 
 

c) O que chama mais sua atenção na 

tela? 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

d) Em que o ano da obra de arte foi 

pintada? _______________________ 
 

Disponível em: <https://www.spotart.com.br/juliacosta/passaros>. Acesso em: 28.nov.2019. 

 

14. Pinte de azul as características do texto “Amigo, amiga”; de amarelo as características do 

texto “Pássaros” e de verde as características que pertencem aos dois textos.  
 

Possui versos e estrofes. 
 

Possui imagens. 
 

Possui rimas.  
 

  É encontrado em exposições. 
  

 Tem a intenção de emocionar. 
 

 

15. Siga as orientações da professora e capriche no texto. 

 

BESOURO SAPATO ASSOBIO SELO 

PÁSSARO TESOURO TOSSE SALAME 

ROSA MESA PÊSSEGO SINO 

Título: PÁSSAROS                                  Artista: JÚLIA COSTA 
Técnica: ACRÍLICA SOBRE TELA           Ano: 2015 
 

https://www.spotart.com.br/juliacosta/passaros
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TITO, O PEIXE PALHAÇO 

Era uma vez, um peixinho muito esperto e brincalhão,   

chamado Tito.  

Tito nadava de um jeito meio esquisito, e por isso também era conhecido 
como peixe palhaço.  

Tito morava dentro de uma anêmona do mar, ali estava sempre a salvo dos 
perigos. Isto porque ele era o único peixe que não se machucava com o veneno da 
anêmona.  

Quando seus amigos queriam chamá-lo para brincar, era engraçado, pois eles 
nem chegavam perto de sua casa. Gritavam lá de longe:  

— Tiiiiitooooo!!! Vamos brincar? E era sempre assim.  

Ele aprontava de vez em quando, mas os outros 
peixinhos não ficavam zangados por muito tempo, pois 
sabiam que ele só queria dar alegria e diversão a todos 
naquele pedacinho do oceano. Como um verdadeiro 
palhaço de circo. 

 

 
Daniela Mello. No Fundo Do Mar - Tito, O Peixe Palhaço. Blumenau: Vale das letras, s/d. Adaptado. 

 
 

ATIVIDADE     20    ___/___/______ 

1. Leia o texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Como era o peixinho da história? __________________________________ 
 

3. Por que Tito é conhecido como peixe palhaço?  
 

_______________________________________________________________ 
 

4. Por que Tito podia se esconder na anêmona?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

5. Como os amigos faziam para chamar Tito para brincar?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

6. Marque a resposta correta. 

a) A anêmona é perigosa porque 

(    ) tem espinhos.   (    ) tem um veneno.   (    ) ela morde. 
 

b) Os outros peixinhos não se zangavam com Tito porque 

(    ) sabiam que ele gostava de brincadeiras.  

(    ) ele nadava esquisito. 

(    ) achavam que ele era muito atrapalhado.
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c) O texto que lemos é 

(    ) uma fábula.   (    ) um poema.    (    ) um conto. 
 

7. Você percebeu todas as informações do texto? Vamos conferir! 

a) Há personagens?  _________________________________________________________ 

b) Há uma pessoa que conta a história? _________________________________________ 

c) Você viu alguma fala do personagem ou do narrador no texto? ____________________ 

d) O texto teve um começo e um final? _________________________________________ 

e) Ele foi organizado em parágrafos? ___________________________________________ 

 

 

 

8. Complete as palavras com C ou Ç. 

 

 

 

 

 

9. Responda as perguntas e complete a cruzadinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Pinte a palavra que está escrita corretamente. 

 

 

  

PALHA___O BAGA___O MO___O MA___Ã MA___IO 

___ÉU ___INEMA MO___A CA___ULA PEDA___O 

CABECA CABESSA CABEÇA 

CALÇA CALCA CALSA 

DOZE DOSSE DOCE 

LAÇO LACO LASO 

PALHACO PALHASSO PALHAÇO 

A. Bate em nosso peito dia e 

noite sem parar. 

B. Fica no meio do abacate. 

C. Adoça o suco. 

D. Usado para limpar o nariz. 

E. Caça animais. 

F. Onde se serve o vinho. 

     A C      O 

    B  A    O   

C A     R       

      R       

 D L    O       

   E C  Ç       

  7 T   A       
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11. Copie as palavras trocando o ç por c e leia. 

moça calça peça cabeça trança louça coço 

       

 

12. Leia o texto e responda às questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Este texto é uma 

(    ) notícia.  (    ) piada.    (    ) receita. 
 

b) Ele serve para  

(    ) informar.  (    ) divertir.    (    ) ensinar. 
 

c) O que faz o texto ficar engraçado é 

(    ) a menina não ter explicado direito o problema para a professora. 

(    ) a professora não ter dado importância à garotinha no aquário. 

(    ) o aquário da escola ter peixes. 
 

d) Se você fosse a criança, como explicaria a situação para a professora? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

e) O que indicam as letras KKKKKKK? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

13. Observe os dois textos e responda. 

a) Qual é o título do Texto 1?__________________________________ 
 

b) Qual é o título do Texto 2? __________________________________  
 

14. Pinte de vermelho as características do texto 1, de amarelo as do texto 2 e de azul se for dos 

dois textos. 
 

Conta uma história. Apresenta-se em parágrafos. 

Serve para nos fazer rir. Tem personagem e narrador. 

Tem autor. Tem diálogos. 

OS PEIXINHOS 

NO MATERNAL, UMA MENINA CHEGA CORRENDO E AVISA: 

─ PROFESSORA, TEM UMA GAROTINHA OLHANDO OS PEIXINHOS LÁ NO 

TANQUE DO PARQUE. 

A PROFESSORA FALA: 

─ TUDO BEM! OLHAR OS PEIXINHOS NÃO TEM PROBLEMA. 

─ MAS, PROFESSORA, É MELHOR A SENHORA IR LOGO, PORQUE ELA ESTÁ 

DEBAIXO DA ÁGUA, JUNTO COM OS PEIXES. 
Domínio Público. 



 

  



 

LYCEUM CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 
Rua Coronel Mont’Alverne, 455, Sala 4 

Centro, Sobral, CE 
CEP 62011-210 

lyceum.sobral @yahoo.com.br 
www.consultorialyceum.com.br 
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ATIVIDADE 1 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. LEIA O NOME DOS DANÇARINOS. CIRCULE A LETRA INICIAL DO NOME DE CADA UM 
DELES E FAÇA UM X NA ÚLTIMA LETRA DE CADA NOME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. COPIE NOS QUADRADOS A LETRA INICIAL DOS NOMES ACIMA E NO CÍRCULO, A 
LETRA FINAL DESTES NOMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AGORA É SUA VEZ!  ESCREVA SEU NOME, COLOQUE UMA LETRA EM CADA 
QUADRADINHO E PINTE AS LETRAS INICIAL E FINAL. 
 

 
 
 
 

             

 

4. DESCUBRA NO ALFABETO AS LETRAS DO SEU NOME, PINTE-AS E FAÇA UM 
DESENHO QUE INICIE COM A SUA LETRA INICIAL.  
 

            
 
 

J U C A D O C A Q U I N C 
A 

M A R I C O T A R E N A T A V E N T U R A J U S S A R 
A 

Z E C A 
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5. FIQUE LIGADO E COMPLETE O ALFABETO! 
 

 B C D  F G H  J 

K L M N  P Q R S T 

 V W X Y Z  
 
 

6. CIRCULE NO QUADRO APENAS AS LETRAS. 
 
 
 
 

7. QUAL É A LETRA QUE MAIS SE REPETE NAS FORMAS ABAIXO? ESCREVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. BINGO DE AMIGOS! 
- ESCOLHA NOVE LETRAS DO ALFABETO E ESCREVA NA CARTELA ABAIXO. 
- ENCONTRE COLEGAS QUE TENHAM O NOME INICIADO POR CADA UMA DAS LETRAS 
E TENTE ESCREVER O NOME DELES. 
 

 
 
   

 

__________ 

__________________________

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

 

__________ 

__________________________ 

A        I        M 
B      A 

A      J    A 
_______ 

A        E     J   E 
B      E 

E     G       E 
_______ 

A        U         
U   B   U 

A     U     U 
_______ 

I      B      M     
I     B      I 

A    I     J    I 
_______ 

 

O      I       O 
B   O    A 

O     G     O 
_______ 
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ATIVIDADE 2 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. ESTE MENINO JÁ SABE LER!  
PINTE APENAS OS QUADRADINHOS COM LETRAS PARA DESCOBRIR O NOME DO 
MENINO LEITOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO O NOME QUE VOCÊ DESCOBRIU. 
 

________    ________    ________    ________ 
 

 
 
3. ESCREVA O SEU NOME.  
 
 

- QUANTAS LETRAS TEM O SEU NOME? ______________ 

- QUAL É A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME? __________________ 

- QUAL É A ÚLTIMA LETRA DO SEU NOME? _________________ 

 

4.  PINTE DA MESMA COR AS LETRAS IGUAIS. 

A I O U I O U O 

U E A A I O A U 

E O E E E U I O 

O A A E I A E U 

 

1  B  % *  5 ¢ 8 

3 # +   E 1 - ? 9 

T    ÷ & ! 4 7  

6        O  
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5. PROCURE OS NOMES ABAIXO NO CAÇA-PALAVRAS. 
 

ANA R T U A N A J I O 
BIA B I A F D S A E R 
DAIANE D A I A N E B O I 
EVA C T N E V A U I O 
FÁBIO V B F Á B I O X O 
GABI F E T O G A B I X 

 
6. LIGUE CADA DESENHO À SUA LETRA INICIAL.  
 
 

B  D 

M A 

V F 

P O 

U R 

C T 

E L 
 

 
7. PESQUISE PALAVRAS QUE INICIAM COM AS LETRAS ABAIXO E ESCREVA-AS. 
 

A  

B  

C  

D  
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ATIVIDADE 3 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. VOCÊ ACHA QUE AS CRIANÇAS DESENHADAS ABAIXO SÃO TODAS IGUAIS OU SÃO 
DIFERENTES UMAS DAS OUTRAS?  
ESCREVA O SEU NOME E O DE MAIS DOIS COLEGAS NOS CRACHÁS E LIGUE ATÉ AS 
CRIANÇAS COM QUEM VOCÊS MAIS SE PARECEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CIRCULE NO ALFABETO AS LETRAS DO SEU NOME. 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  
O  P  Q  R  S  T  U  V  W   X   Y  Z  
 

 

3. NA TABELA ABAIXO ESTÃO REPRESENTADAS ALGUMAS LETRAS MAIÚSCULAS COM 
SUA PARCEIRA MINÚSCULA. PINTE APENAS OS PARES QUE ESTEJAM CORRETOS. 
 

A - a B - e C - a D – d E - e F - g G - g H - i I - u 

J - j K - m L - l M – n N - m O - o P - b Q - b R - r 

S - b T - t U - u V – u W - i X - s Y - y Z - z  
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4. LIGUE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A MESMA LETRA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. COMPLETE A LETRA QUE FALTA NA LISTA DAS FIGURAS.  
 

 
 
 
 
 

   

____BELHA ____OLA ____ATO ____ALO 
 

 

 
 
 
 
 

   

____OLO ____ASA ____AVALO ____BACAXI 
 

 

6. PINTE NO CAÇA-PALAVRAS OS NOMES DAS FIGURAS ACIMA. 
 

ABELHA R T U A B E L H A 

BOLA B O L A D S A E R 

GATO D A G A T O B O I 
GALO C T N E G A L O O 

BOLO V B O L O I O X O 
CASA F C A S A T B I X 

CAVALO C A V A L O V R Z 
ABACAXI A B A C A X I D C 

CASA 

GATO 

BOLO 

ABELHA 

ABACAXI 

CAVALO 

BOLA 

GALO 



RELEMBRANDO CADERNO 1 – 3º ANO 
 

9 Lyceum Consultoria Educacional Ltda 

 

ATIVIDADE 4 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. ESCREVA A PRIMEIRA LETRA DE CADA FIGURA E DESCUBRA O NOME DE UM LUGAR 
BEM ESPECIAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. VAMOS RELEMBRAR A ORDEM ALFABÉTICA? LEIA A SEQUÊNCIA DO ALFABETO E 
COMPLETE COM A LETRA MINÚSCULA CORRESPONDENTE. 
 

Aa 
 
  

B__ 
 
  

C__ 
  

D__  
 
 

E__  
 

F__ 
 
  

G__ 
 

H__  
 

I__ 
 
  

J__ 
  

K__ 
 

 

L__  
 

M__ 
 

N__ 
 
  

O__  
 

P__ 
 
  
 

Q__  
 

R__  
 
 

S__  
 
 

T__  
 
 
 

U__ 
  

V__  
 

W__ 
 

X__  
 

Y__ 
 

Z__ 
 

 

 

 

3. OBSERVE A SEQUÊNCIA DAS LETRAS DO ALFABETO E ESCREVA AS LETRAS VIZINHAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 

 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

B E G 

J M P 

R T Y 
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4. PROCURE E PINTE NO CAÇA-PALAVRAS OS NOMES QUE APARECEM NAS FICHAS.  
 
 
 

 
 

 

 

5. COPIE AS PALAVRAS QUE VOCÊ ENCONTROU NO CAÇA-PALAVRAS E PINTE AS 
VOGAIS (A – E – I – O – U). 
 

 
 
 
 
 

 

6. DITADO DE LETRAS. 
OBSERVE AS FIGURAS E ESCREVA A LETRA INICIAL DE CADA UMA.  
           
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. CIRCULE O QUE HÁ DE DIFERENTE NAS PALAVRAS ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 

A V I Ã O U I O P N 

C E L E F A N T E P 

Í N D I O T O V O M 

N U R S O B E L O A 

AVIÃO ELEFANTE ÍNDIO OVO URSO 

    

    

BOLA BOLO GALO GATO 

DADO DEDO VILA FILA 
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ATIVIDADE 5 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. PINTE APENAS AS VOGAIS E AJUDE AS CRIANÇAS A CHEGAREM À ESCOLA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPLETE AS PALAVRAS COM AS VOGAIS QUE FALTAM E COPIE AS PALAVRAS NO 
ESPAÇO ABAIXO. 
 

 
 
 
 
 

    

V___C___ V___L___ B___L___ C___S___ L___V___ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 
 
 
 

    

B___T___ C___P___ S___F___ D___D___ B___L___ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
 
 

3. PINTE NO ALFABETO AS LETRAS INICIAIS DAS PALAVRAS DA QUESTÃO ANTERIOR.  
 

 
 
 
 

 

A E I B F K L P H J C X 
R T O U N M X C B H J L 
S D F A V N J M N B V C 
S V C A T R Z X V B N M 
V X G E I O P H G F D S 
Q W R T B A E I U Z S C 
V G F D J P L N A O E U  
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4. COPIE AS PALAVRAS NO LUGAR CERTO. 
 

PALAVRAS 
COMEÇADAS POR 

VOGAIS 

 PALAVRAS 
COMEÇADAS POR 

CONSOANTES 

 AVIÃO  

LUA 

ELEFANTE 

ÍNDIO 

MACACO 

ÓCULOS 

VACA 

URUBU 

CAVALO 
 

5. ESCREVA: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   A) MEU NOME TEM                   LETRAS. 
 

 

   B) O NOME DA PROFESSORA TEM                LETRAS. 
 
 

6. CIRCULE AS VOGAIS NAS PALAVRAS ABAIXO. 

pipa   CABEÇA            Boneca        banana     sabão 

LUA      BOCA    abelha     obra       bule   

 

SEU NOME: _________________________________________________________ 

 

O NOME DA SUA PROFESSORA: ________________________________________  

 

O NOME DA SUA CIDADE:  _____________________________________________ 
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ATIVIDADE 6 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 
1. LEIA QUADRINHA DE JOSÉ PAULO PAES. 

 

A a 

ALGAZARRA DAS ARARAS: 
O A ANUNCIA 
QUE AMANHECE  
NA AMAZÔNIA. 

 
José Paulo Paes e Kiko Farkas. Uma letra puxa a outra.  São Paulo. Companhia das letrinhas, 1992. 

 

2. QUAL É A LETRA QUE MAIS SE REPETE NA QUADRINHA?   CIRCULE TODAS ELAS 

NO TEXTO. 

 
3. PINTE A FICHA ONDE ESTÁ ESCRITA A PALAVRA ARARA. 
 
 
 

4. COMPLETE OS ESPAÇOS COM A LETRA A E REESCREVA AS PALAVRAS COMPLETAS.  
 

 
 
 
 
 

    

B___L___ F___C___ F___D___ ___R___NH___ ___B___C___TE 
 

     
 

 

5. ESCOLHA ENTRE OS NOMES ACIMA OS QUE TÊM 
 

4 LETRAS: _________________________________________ 

6 LETRAS: _________________________________________  

7 LETRAS: _________________________________________  

 

6. CIRCULE A BRINCADEIRA CUJO NOME COMEÇA COM A VOGAL EM DESTAQUE.  
 

                                                         
                            

ARARA ARRANHA ARAME ARANHA 

A 
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7. VAMOS ESCREVER AS PALAVRAS COLOCANDO CADA LETRA EM UM DOS ESPAÇOS. 
 

B A L A B  L     

F A C A F  C     

F A D A F  D     

A R A R A A R  R    

A B A C A T E  B  C  T E 
 

8. LEIA OS NOMES E LIGUE-OS AO NÚMERO DE LETRAS. VEJA O EXEMPLO. 
 

  BALA 

  FACA 

  FADA 

  ARARA 

  ABACATE 

 

9. PINTE TODAS AS VOGAIS NAS PALAVRAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.  CIRCULE A LETRA A NAS VÁRIAS FORMAS QUE VOCÊ CONHECE. 
 

a V T U A C f A 

D E B a T b M A 
B c A F A T E R 
g H A B A H a F 
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ATIVIDADE 7 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 
1. LEIA A TIRINHA COM A AJUDA DO SEU PROFESSOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/108862889659/tirinha-original>. Acesso em: 24.out.2019. 
 
 

2.  CIRCULE A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS PALAVRAS. 
 

 
 
 
 

CIGARRO  
 
 
 

CIGARRA 

 

3. QUAL A LETRA QUE ESTÁ REPETIDA MUITAS VEZES NA TIRINHA?  
 

4. PINTE LETRA E NA TIRINHA TODAS AS VEZES EM QUE ELA APARECER. 
 

5. PINTE AS PALAVRAS ABAIXO QUE COMEÇAM PELA LETRA E.  
 

OVO CIGARRA EMA FADA 

BOLO ABACATE ESCOVA ELEFANTE 

 

6. CONTE AS LETRAS DAS PALAVRAS E REGISTRE.  
  

ELEFANTE  
  

ABACAXI  
  

ARARA  
  

EMA  
  

ELA  
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7. CIRCULE AS FIGURAS QUE INICIAM COM A LETRA A E RISQUE AS QUE INICIAM COM 
A LETRA E. 
 
 
 
 
 
 

8. COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA E. 
 

 
 
 
 
 

    

M___DICO P___RA P___ MO___DA BON___ 
 

     

 
 
 
 
 

    

BAL___IA BOD___ BON___CA RED___ L___ÃO 
 

 

9. COPIE AS PALAVRAS QUE VOCÊ COMPLETOU. 
 

     

     

 

10. ONDE ESTÁ? PINTE. 
   

MACA EM  M A C A C O   

           

AVE EM  N A V E     

           

JACA EM  J A C A R É   

           

ELE EM  E L E F A N T E 
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ATIVIDADE 8 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. LEIA O TÍTULO DO TEXTO DE HOJE. 
 

A CIGARRA E A FORMIGA 
 

2. CIRCULE AS VOGAIS QUE APARECEM NAS DUAS PALAVRAS DO TEXTO. 
 

3.  CIRCULE A LETRA I NAS VÁRIAS FORMAS QUE VOCÊ CONHECE. 
 

i V T I A C i i 

D E i I T b M A 
B I A F A I E R 
g H a I A H i F 

 
4. LEIA E PINTE AS PALAVRAS COMEÇADAS PELA LETRA I. 
 

ÍMÃ ESCOLA ÍNDIO EMA 

AMIGO IGUANA ATA IVO 

ILHA URSO ITÁLIA EMA 

 
5. COMPLETE OS ESPAÇOS COM A LETRA I.  

 

____ARA       ____NDIO       ____OIÔ 
 

_____VO       _____RMÃ      _____VETE 
     
 

6. COPIE DA QUESTÃO ACIMA O NOME DE CADA FIGURA.  
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7. COMPLETE. 

- A PALAVRA ÍNDIO TEM ____ LETRAS. ELA COMEÇA COM A LETRA ____ E TERMINA 

COM A LETRA ____. 

- A PALAVRA IOIÔ TEM _____ LETRAS. ELA COMEÇA COM A LETRA ____ E TERMINA 

COM A LETRA ____. 

 

8. SEPARE AS PALAVRAS EM LETRAS E LIGUE AO NÚMERO CORRESPONDENTE. 

 
 

9. LIGUE AS PALAVRAS IGUAIS. 

 

 
 
 
 
 

 
 

10. COPIE AS PALAVRAS DO QUADRO SEPARANDO-AS COMO SE PEDE. 
 

ELEFANTE FIVELA FICO VELA  

TITIA ÉGUA BONÉ FORMIGA 

PIADA EMA CAFÉ ILHA 

VILA BODE LIA CIGARRA 
 

PALAVRAS COM A LETRA E PALAVRAS COM A LETRA I 

    

    

    

    

EMA         6 

ARARA         8 

ELEFANTE         7 

IGUANA         3 

INSETO         5 

ÉGUA 

EMA 

IVO 

EMA 

IVO 

ÉGUA 

ILHA 

EMA 

ESCOVA 

ESCOVA 

ILHA 

MEIA 
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ATIVIDADE 9 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. ESCREVA A PRIMEIRA LETRA DE CADA FIGURA E DESCUBRA O NOME DO 
PERSONAGEM DO TEXTO DE HOJE.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. QUAL É A QUARTA LETRA DA PALAVRA JABUTI?  
 

3. CIRCULE NO ALFABETO AS LETRAS QUE O PROFESSOR DITAR. 
 

A B C D E F G H I J 

A B C D E F G H I J 
          

K L M N O P Q R S T 

K L M N O P Q R S T 
          

  U V W X Y Z   

  U V W X Y Z   
 
4. COPIE DO ALFABETO OS DOIS MODELOS DA LETRA U. 

 
 

5. CIRCULE A LETRA U NAS PALAVRAS. 

Rua            URUBU        bule     caju 

lua      ÚTIL    luxo     bula       UMA 
 

6. LIGUE A LETRA U ÀS FIGURAS CUJOS NOMES INICIAM COM U. 
 

 
  
 

        
 
 

 

 

_______ _______ _______ _______ _______ _______ 

  

U 
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7. CONTINUE ESCREVENDO A LETRA U.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. PINTE O CÍRCULO ONDE A LETRA U APARECE MAIS VEZES. 

 
 
 
 
 
9. CIRCULE A PALAVRA CUJAS LETRAS ESTÃO NO CÍRCULO QUE VOCÊ PINTOU. 

 
 
 
 
10. ESCREVA AS LETRAS INICIAIS DOS NOMES DAS FIGURAS ABAIXO.  
 

 
 
 
 
 

    

     
 
 

11. VAMOS PINTAR OS QUADRINHOS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DE VEZES 
QUE ABRIMOS A BOCA PARA FALAR. 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

U   ________  ________  _________ 

 

u   _________  _________  __________ 

 

U  _________  _________  __________ 

 

U   _________  _________  __________ 

AVIÃO URUBU JABUTI 

U  B   U   U  R I  Ã   A   O  V A  B   U   I  T  
J 

AVIÃO 

ESPADA 

IOIÔ 

URUBU 

URSO 
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ATIVIDADE 10 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. VEJA A IMAGEM DO MENINO VIAJANDO NO MUNDO DA LEITURA. 
LIGUE CADA UMA DAS PALAVRAS À FIGURA QUE ELAS REPRESENTAM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://lerimaginarescrever.blogspot.com/2013/05/sao-outros-os-mares.html>. Acesso em: 
24.out.2019. 

 

2. COMPLETE O NOME DOS ANIMAIS COM A LETRA O E LEIA. 
 

 
 
 
 
 

    

GAT___ SAP___ F___CA GAL___ LEÃ___ 
 

 
 
 
 
 

    

RAT___ PAT___ URS___ CAMEL___ CAVAL___ 
 

 

3. COPIE AS PALAVRAS ACIMA NOS LUGARES CORRETOS.  
 

G          R      
S  P        P      
 O C A       U   O   
G          C A   L O 

L   O       C     O 

L I V R O 

S O L 

N A V I O 
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4. OBSERVE AS FICHAS E PINTE APENAS O QUADRO DA LETRA QUE ESTÁ SOBRANDO 
NA PALAVRA.  
 

 
A V I Ã O  A A V I Ã O    

            

 E L E F A N T E  E L E E F A N T E 

            

 I G R E J A  I G R E J A A   

            

 O L H O  O O L H O     

            

 U R S O  U R R S O     

 
 

5. OBSERVE A LISTA DE PALAVRAS E CIRCULE A QUE NÃO PERTENCE AO GRUPO. 
COPIE AQUELAS QUE SÃO DO MESMO GRUPO. OBSERVE A LETRA GRIFADA. 
 

URUBU  
UNHA 
RATO 
UM 

 

CUBO 
MEIA 
LUA 

LUVA 

 

VACA 
CAJU 
BAÚ 
PERU 

     

     

     
     

URSO 
UVA 
UMA 

TAPETE 

 

RUA 
MULA 
MURO 
CAMA 

 

CHAPÉU 
PNEU 

URUBU 
CARRO 

     

     

     
 

6. QUE CONFUSÃO! DESCUBRA A ORDEM DAS LETRAS E ESCREVA A PALAVRA.  
 

 
 

 
A   E   I 
L   B  A 

____________   
B   O     
E   D 

____________ 
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ATIVIDADE 11 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. PINTE A PRIMEIRA LETRA, PULE AS DUAS SEGUINTES PARA DESCOBRIR A ÚLTIMA 
PALAVRA DO TÍTULO DO TEXTO. 
 

A  L V M Ã R O A V R 
 

COPIE A PALAVRA QUE VOCÊ ENCONTROU: ___  ___  ___  ___ 
 

2. DITASSOM:  
O PROFESSOR VAI FALAR UMA LETRA E VOCÊ CIRCULARÁ A FIGURA CUJO NOME 
COMEÇAR COM A LETRA QUE FOR DITA. 
 
 
 
 
 
 
3. A LETRA DITADA PELO PROFESSOR FOI A LETRA                      .  
 
 

4. CIRCULE AS VOGAIS NAS PALAVRAS ABAIXO.  
 

ANA          LUA        GATO           JOGA       UVA        EMA        
 
OCA          PIPA         BOLA          ASA          CASA      SALA       

 
5. PINTE SOMENTE AS TARJETAS COM AS PALAVRAS INICIADAS COM A LETRA A. 
 

  
 
 
 

 
 
 

6. OBSERVE AS FIGURAS E, OLHANDO A TARJETA DA QUESTÃO ANTERIOR, ESCREVA 
OS NOMES. 

           
 
 

BONECA AVIÃO BOLA ANEL 
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7. PROCURE NO CAÇA-PALAVRAS OS NOMES ABAIXO E PINTE. 
 

 
 
 
 
 

    

ELEFANTE AVIÃO ÍNDIO URSO APITO 
 

B A V I Ã O D B O 
E L E F A N T E I 
X A P I T O M T O 
Í N D I O B G T U 
U R S O T A T U M 

 
8. PINTE COM AS MESMAS CORES AS FIGURAS CUJOS NOMES RIMAM.  

 

 
 
 

     PANELA                LEÃO                 FIVELA             FOGÃO  

 

9. COMPLETE COM AS VOGAIS QUE ESTÃO FALTANDO. 

 

 
 

10.  DITASOM! A PROFESSORA ESCREVE NO QUADRO A PALAVRA. VOCÊ LOCALIZA E 
COPIA A LETRA INICIAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  O  

AVIÃO  ELEFANTE  ILHA  

OVO  UVA  
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ATIVIDADE 12 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. OBSERVE AS CENAS DAS BRINCADEIRAS E LIGUE CADA UMA À PALAVRA QUE A 
REPRESENTA. 
 
 
 
 
 
 
 

CORDA ANEL BOLA 
 
 

2. PINTE AS FIGURAS CUJOS NOMES RIMAM COM AVIÃO E ESCREVA, DO SEU JEITO, 
OS NOMES DE CADA UMA.  
 
 
 
 
 
 
  

       ___________________        ___________________        ___________________        ___________________ 
 

3. LIGUE AS FIGURAS ÀS LETRAS INICIAIS DOS SEUS NOMES. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

A    E    I     O     U 
 

4. ESCREVA AS VOGAIS COM A LETRA CAPRICHADA.  
 
 

 
 

AGORA, PARA CADA VOGAL, ESCREVA UMA PALAVRA DO JEITO QUE VOCÊ 
CONSEGUIR.  

 
 
  

A E 

I O U 
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5. OBSERVE O DESENHO E PINTE SEU NOME. 
 
 
 
 
 
 
6. ESCREVA A LETRA INICIAL E PINTE A LETRA FINAL DOS NOMES DAS FIGURAS 
ABAIXO.  

 

 
 
 
 
 

   
 

ESTRELA ÁRVORE AVIÃO ESPADA ABELHA 
               

 

 
 
 
 
 

    

ESPELHO ANEL ESCADA APITO ABACAXI 

               
 

7.  NAS PALAVRAS ABAIXO: CIRCULE A LETRA E, FAÇA UM X NA LETRA A E SUBLINHE 
A LETRA O.  
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

8. FIQUE ESPERTO E COMPLETE O ALFABETO.  
 

  B C D  F G H  J 

K L M N  P Q R S T 

 V W X Y Z  

BONECA 

 
 
 

COELHO 
 
 
 

AVIÃO 
 
 
 

ABACATE ÁRVORE CENOURA 
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ATIVIDADE 13 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. COMPLETE O DIAGRAMA COM O NOME DO PERSONAGEM DO TEXTO DE HOJE. 
 

S A C I  P E R E R Ê 

S  C   P  P  P  

 A  I   E  E  Ê 

S     P      

 
 

2. OBSERVE AS GRAVURAS E ESCREVA O SEU NOME NO LUGAR CERTO, DE ACORDO 

COM A LETRA INICIAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. VAMOS PINTAR OS QUADRINHOS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DE LETRAS DE 
CADA PALAVRA!? 

 

ABACATE 

ELEFANTE 

IOIÔ 

OVO 

UVA 

   

  

A E I 

O U 
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4. LEIA AS PALAVRAS DOS BALÕES. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. VOCÊ PERCEBEU QUE AS LETRAS JUNTINHAS FORMAM PALAVRAS? 
ESCREVA AS LETRAS DE ACORDO COM OS SÍMBOLOS E LEIA AS PALAVRAS. 
 

A -  E -  I -  O -  U -  
 

: _____ :_____ :_____ :_____ 

: _____ :_____ :_____ :_____ 

:_____ :_____ :_____  

 

6. BINGO! 
O PROFESSOR É QUE VAI CHAMAR. OUÇA COM ATENÇÃO. LEIA E MARQUE A 
PALAVRA. 
 

AI EI IA 

AU EU OU 

 
7. LIGUE AS PALAVRAS IGUAIS. 
 
 
 
 
 
 
 

OI! AU! AU! 

UI! 
AI! EI! 

AI, AI! 

uva 

abacate 

baleia 

BALEIA 

UVA 

ABACATE 

abacaxi 

banana 

ELEFANTE 

elefante 

BANANA 

ABACAXI 
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ATIVIDADE 14 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. ENCONTRE OUTRA PALAVRA DENTRO DO TÍTULO DO TEXTO DE HOJE. 
 
 
 
 
 
2. JUNTE AS VOGAIS E FORME PALAVRAS. 

 

            

 

3. ESCREVA AS PALAVRAS NOS BALÕES ADEQUADOS: AI, OI, EU, UI, AU.  

 

 

 

 

 

 

 
4. O PROFESSOR LÊ AS FRASES E VOCÊ COMPLETA COM AU, EI, OI, AI. 
          

______! O MEU BRAÇO ESTÁ DOENDO MUITO! 

______ GAROTO, VOCÊ DEIXOU CAIR O LÁPIS? 

______, COMO VOCÊ ESTÁ? 

QUANDO LELECO, O MEU CACHORRINHO, ME VÊ, FAZ ____, ____. 

O + I =  

E + U =  

A + I =  
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5. PINTE SOMENTE OS NOMES DOS ANIMAIS QUE TERMINAM COM A VOGAL “A”. 
 

TUBARÃO  LULA  PEIXE 

                  GOLFINHO    BALEIA CAMARÃO 
 

 

6. LIGUE OS ANIMAIS À SUA LETRA INICIAL. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. COM A AJUDA DO PROFESSOR, LEIA A FRASE ABAIXO E RESPONDA: 

 

A BALEIA MORA NO MAR. 
 

• A VOGAL QUE INICIA A FRASE É _________________. 

• A ÚLTIMA PALAVRA DA FRASE É __________________. 

• A PRIMEIRA LETRA DO NOME DO BICHO É___________. 

• AS VOGAIS QUE APARECEM NA FRASE SÃO: _____________. 

• QUANTAS LETRAS “A” TEM A PALAVRA BALEIA? __________. 

 

8. PINTE UMA LETRA, SALTE DUAS E DESCUBRA O NOME DE UM DOS ANIMAIS DO 

TEXTO. ESCREVA ELA ABAIXO. 
 

T C U U I O B F J A E I R N C Ã U N O 

 

_______________________________________ 

 

A        E        I        O      U       
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ATIVIDADE 15 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. PINTE AS LETRAS QUE FORMAM A ÚLTIMA PALAVRA DO TÍTULO DO TEXTO LIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  LEIA E PINTE SOMENTE O CARTAZ COM PALAVRAS QUE TENHAM O PEDACINHO 
“ÃO”. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

3. PINTE A GRAVURA CUJO NOME COMEÇA COM A LETRA “L” E TERMINA COM ÃO. 
 
 
 
 
 
 

4. ENCONTRE NO QUADRO, AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “M” E 
TERMINAM COM “ÃO” E CIRCULE. 
 
 

 

 
 

 
  

FEIJÃO BALÃO FOGÃO 

MELÃO VIOLÃO MÃO 

PÃO JOÃO MAMÃO 

SABÃO LIMÃO BABÃO 

 

CASA 
BOLA 
UVA 
OVO 
PIPOCA 

 

SABÃO 
BALÃO 
VILÃO 
FOGÃO 
LIMÃO 
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5. DAS LETRAS ABAIXO, QUAIS SÃO VOGAIS? ESCOLHA UMA COR E PINTE. 
 

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
 

VOCÊ SABIA QUE AS LETRAS QUE VOCÊ NÃO PINTOU SÃO CHAMADAS DE 
CONSOANTES?! 

 
6. ESCREVA O NOME DAS GRAVURAS. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

     
 
 

7. NAS PALAVRAS ABAIXO, CIRCULE APENAS AS VOGAIS. 
 

P Ã O M Ã O M A M Ã O A V I Ã O B A L Ã O 

 
8. AGORA, LOCALIZE ESTAS PALAVRAS NO CAÇA-PALAVRAS. 
 

A P Ã O E F M Ã O J K L M A M Ã O 
N O P Q R A V I Ã O X Y Z N M O P 

R T Y U I O B A L Ã O B H U I L P 

 
9. COMPLETE AS PALAVRAS COM OS PEDACINHOS ABAIXO.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EI EI ÃO OI 

L______TE M______ ______TO CAD______RA 

8 
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ATIVIDADE 16 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. AJUDE O CARACOL A COMPLETAR SUA VIAGEM! 
 
 
 
 
 
 
 
2. OS MOVIMENTOS DO CARACOL PARECEM COM QUAL LETRA? ________________ 
 
3. MARQUE COM UM X AS GRAVURAS CUJOS NOMES INICIAM COM A MESMA LETRA 

DA PALAVRA VIAJAR. 

 

 

 

 
 

4.  PINTE DA MESMA COR AS PALAVRAS QUE SE REPETEM. 

 

5. PESQUISE ACIMA E PINTE A FORMA CORRETA DE ESCREVER AS PALAVRAS.  
 

 
 
 
 

 
VELA 

 
VETA 

 
VELE 

 
 
 
 

 
VADA 

 
VATA 

 
VACA 

 

6.  AGORA, COPIE A PALAVRA ACIMA QUE TEM 4 LETRAS E TERMINA COM “LA”. 

 

  

VÂNIA VIOLA VILA VACA 

NAVE VARA VILA VIDA 

VELA LAVA VÂNIA VELA 

VACA VELA VELA NAVE 
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7.  ESCREVA UM NOME PARA CADA UMA DAS CRIANÇAS USANDO AS SÍLABAS EM 
DESTAQUE.  

                                                         
                     
        

 

 

 

 

8. VAMOS FORMAR SÍLABAS?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. SEPARE AS PALAVRAS EM SÍLABAS E LETRAS. 
 

VACA  VELA  VILA 

      

            

 

10. PENSE E ESCREVA DO SEU JEITO 5 PALAVRAS INICIADAS COM A LETRA “V”. 

ESCOLHA UMA DELAS E FAÇA UM DESENHO. 

 

 

 

 

 

 

  

I E A U O 

     

V 

VA__________
_____ 

VI___________
___ 

VE__________
____ 
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ATIVIDADE 17 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. ESCREVA ABAIXO O NOME DO VOVÔ DO MENINO DO TEXTO. 
 
 
 
 
 
 
 

2. COMPLETE O NOME DAS GRAVURAS COM AS LETRAS QUE FALTAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LEIA A QUADRINHA E PINTE A LETRA V. 
 

V 
ESTÁ NA VARA E NO VARAL 
NO VIOLINO E NO VIOLÃO 
NO VESTIDO DA VIOLETA 

ESTÁ NO VENTO E NO VULCÃO. 
 

ÁLBUM: ALUNO NOTA 10, ABC. DE TURMA DA MÔNICA, MAURÍCIO DE SOUSA PRODUÇÕES LTDA, 2004. FRAGMENTO. 

 
4. PESQUISE NO TEXTO E ESCREVA O NOME DAS GRAVURAS.  

 
 

 
 
 
         
 
 
 
 

 

____ELA ____IOLÃ
O 

____ASSOURA ___O___Ô ___ULCÃO 
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5. LIGUE PARA A PALAVRA EM DESTAQUE SOMENTE AS PALAVRAS QUE TIVEREM A 
MESMA SÍLABA INICIAL. 
 
 
 
 
 
 
6. LIGUE CADA PALAVRA A SUA SÍLABA INICIAL.   

VACA VIOLA  VITOR  VIVIANE        VOTO 

 

 

 
VELA VELUDO  VACINA  VOLUME       VASO 

 

7. ONDE ESTÁ? PINTE. 
 

VELA EM  N O V E L A   

           
VIOLA EM  G R A V I O L A 

           
VIVI EM  V I V I A N E  

 
 

 
 

8. COPIE AS FRASES SUBSTITUINDO A GRAVURA PELO NOME. 
                                
 
 

• A                             MIMOSA DÁ MUITO LEITE.       
 
 

____________________________________________________________________                                                                       

 
• JOÃO TOCA                    .  

 
____________________________________________________________________                                                                       

 
• VIVI APAGOU A             . 

 
____________________________________________________________________                                                                       

VACA 

VARA 

VIOLINO 

VARAL 

VA VU VO VI VE 
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ATIVIDADE 18 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. COPIE DO DICIONÁRIO DE JOSÉ PAULO PAES, A PALAVRA INICIADA COM A LETRA V 
E QUE DÁ NOME À FIGURA. 
 

        

 
 

2. ORDENE AS LETRAS E COPIE AS PALAVRAS.  
 

 
 
 
 
 

 

    

C A A V  L E A V  O I V Ã L O  V I N O A O V  V Ô 

_________ _________ __________ __________ ___________ 

 
3. AGORA, SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS. 
 

VACA    

 
VELA    

 
VIOLÃO     

 
NOIVA    

 
VOVÔ    

 
4. COMPLETE A TABELA ABAIXO. 
 

PALAVRAS  QUANTAS LETRAS?  QUANTAS SÍLABAS? 

VACA     

VELA     

VIOLÃO     

NOIVA     

VOVÔ     
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5. TROQUE A PRIMEIRA LETRA DAS PALAVRAS ABAIXO PELA LETRA V E VEJA O QUE 
ACONTECE.  

 

 
 
 
 
 
 

 

6. PREENCHA A CRUZADINHA COM O NOME DOS DESENHOS. 
 
 

  C        

     V     

          

 P         

          

          

          
 

7. COPIE AS SÍLABAS DOS SÍMBOLOS IGUAIS PARA FORMAR PALAVRAS. OS DESENHOS 
DÃO AS PISTAS. 
 

   ☺  ☺   ☺ 

VE O LÃO NA CA VI VO U O 

         

VA LO VA LA O VA CA VI  
 

    

    

    

☺    

    

    

    

    

BELA  

FALA  

FACA  

FEIA   
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ATIVIDADE 19 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. PINTE O ANIMAL QUE FOI CITADO NO TEXTO DE HOJE. 
 
 
 
 
 
 
2. LIGUE AS GRAVURAS QUE INICIAM COM A LETRA “P” ATÉ O PÁSSARINHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA P E LIGUE-AS ÀS FIGURAS. 
 

___ANELA        ___IPA         ____ÃO         ____ATO    ____IPOCA 

 

 

 

 

 

 

4. JUNTE AS SÍLABAS E FORME PALAVRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA 

LE 
PE 

JÉ 

TO 
PA 

TE 

VO 
PO 

A 

PA 
PI 
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5. TROQUE A LETRA INICIAL DAS PALAVRAS PELA LETRA P E VEJA O QUE ACONTECE. 
 

LIA - ________ BOTE -________ MULA - ________ 

CATA -________ GELO -________ GATO - ________ 

RATO - ________ DINO -________ CANO -________ 

 

6. OBSERVE AS GRAVURAS E ESCREVA SOMENTE O NOME DAS QUE TÊM A LETRA P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. AGORA, SEPARE AS SÍLABAS DESTAS PALAVRAS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
8. PINTE A PALAVRA DIFERENTE EM CADA QUADRO. 
 

PATO PATO  PATA PATA  PANO CANO 

PATO PATO  PATA PATA  PANO PANO 

PATO MATO  PATA PATA  PANO PANO 

PATO PATO  GATA PATA  PANO PANO 

 
9. ESCREVA AS PALAVRAS QUE SE REPETIRAM. 
 

     

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

APITO    

PIANO    

PANELA    

PATO   

PAVÃO   
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ATIVIDADE 20 
NOME: ____________________________________________________________________________ 

 

1. VOCÊ LEMBRA QUE TIPO DE ANIMAL É TITO? ESCREVA ABAIXO. 
 
 
 
 
 

2. PROCURE AS PALAVRAS INICIADAS COM A LETRA P NO CAÇA-PALAVRAS ABAIXO. 
 

PATO PATETA PANELA PIA 

PIPA POVO PEIXE POMADA 
 

P A T O A E P A T E T A U 

P A N E L A I L T P I P A 

V P O V O A L P E I X E A 

J U P O M A D A A V P I A 
 

 

3. TROQUE A PRIMEIRA LETRA DAS PALAVRAS PELA LETRA P E DESCUBRA NOVAS 
PALAVRAS. 
 
 
 
 
 
 

4. VAMOS BRINCAR? SEPARE AS PALAVRAS EM SÍLABAS E LETRAS. 
 

P A T O  P I P A  P E N A  P I A 

         

                 

 

5. ESCREVA NO CÍRCULO A LETRA INICIAL DAS PALAVRAS ACIMA E FORME AS SÍLABAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

JANELA MATO GATA TOMADA 

    

I E A U O 
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6. OBSERVE A PALAVRA EM DESTAQUE E PREENCHA O QUADRO. 
 

 

SÍLABA INICIAL SÍLABA MEDIAL SÍLABA FINAL 

   
 

SÍLABA INICIAL SÍLABA MEDIAL SÍLABA FINAL 
   

 

SÍLABA INICIAL SÍLABA MEDIAL SÍLABA FINAL 
   

 

SÍLABA INICIAL SÍLABA MEDIAL SÍLABA FINAL 

   

 
7. LEIA AS PALAVRAS E REESCREVA-AS RETIRANDO A PRIMEIRA LETRA DE CADA UMA. 
O QUE SERÁ QUE VAI ACONTECER? 
 

PATA PIA POVO PATO PELE 

_________ _________ _________ _________ _________ 

 
8. DESCUBRA A SÍLABRA INICIAL DAS IMAGENS E CIRCULE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PINTE A PALAVRA QUE REPRESENTA O DESENHO.  
 

 
 
 
 
 

    

PAU FATO POPOCA PELA PIPA 

PÃO PATO PIPOCA PETA PIA 

PAO PATU PIPA PENA PITA 

PANELA 

PATETA 

PIANO 

POMADA 

LA 

MA 

NE 

PA 

VU 
VÃO 

PA 

NO A 

PI 

PA 
PI 

TO 
A 

PA 
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PESCARIA 
VOVÔ CAZUZA LEVOU OS NETOS PARA A PESCARIA. 

O JUCA FICOU ANIMADO, MAS A JANAÍNA NÃO GOSTOU.  

CALADOS NA BEIRA DO RIO, VOVÔ E JUCA JOGAVAM NO CESTO OS PEIXINHOS QUE 

PESCAVAM. 

JANAÍNA, RÁPIDA, JOGAVA-OS DE VOLTA NO RIO.  

AO FINAL, VOVÔ E JUCA VIRAM O CESTO VAZIO E PERGUNTARAM:  

— SERÁ QUE FOMOS SEGUIDOS POR ALGUM GATO?  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 34 segundos. 

 
NOVA MORADIA  

DANIELA TEM DEZ ANOS.  

ELA ADORA BRINCAR COM A MENINADA DA RUA. 

BETO, CIDA E DORA SÃO SEUS AMIGOS DESDE PEQUENOS. 

TODOS MORAM NA MESMA RUA.  

EM MAIO, DANIELA VAI MORAR COM A AVÓ BIANCA, QUE ADORA NOVELA.  

A AVÓ BIANCA MORA NO PRÉDIO PERTO DA ESCOLA. 

DANIELA ACHA QUE VER NOVELA NÃO É MELHOR QUE BRINCAR NA RUA.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 

 
BRINCADEIRAS 

 

ALINE E LARA BRINCAM DE BONECA NA CALÇADA. 

JOCA E ARI JOGAM BOLA NA RUA.  

ARI CHUTA FORTE E JOCA FICA NERVOSO.  

JOCA VAI EMBORA E ARI FICA SEM SEU AMIGO.  

ALINE E LARA CONVIDAM:  

— JOCA, VEM BRINCAR COM A GENTE!  

JOCA RESPONDE:  

— BONECA É MUITO CHATO!  

ALINE E LARA FALAM JUNTAS:  

— MAS NUNCA NOS DEIXAM SOZINHAS!  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 34 segundos. 
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CASA AMARELA 
NO FIM DA RUA TEM UMA CASA AMARELA. 

A CASA AMARELA TEM JANELAS AZUIS. 

CADA JANELA TEM UMA CORTINA COM DESENHOS DE CORUJAS.  

CAROLINA MORA NA CASA AMARELA COM A MÃE E A AVÓ. 

ANA É A MÃE DA MENINA. 

ZEFA É A AVÓ DA MENINA.  

SÓ MORAM MULHERES NA CASA AMARELA DE CAROLINA.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 32 segundos. 

 
CIBELE LEITORA 

CIBELE VAI DE MOTO COMO PAI PARA A ESCOLA. 

O SEU PAI É O CÉLIO. ELE TEM UMA OFICINA. 

CIBELE QUER MUITO APRENDER A LER.  

FICA LIGADA NA AULA DA TIA CIDA.  

CIBELE SABE QUE LER VAI MELHORAR SUA VIDA.  

HOJE, CIBELE CAIU E MACHUCOU O JOELHO. ELA APRENDEU QUE DOR TEM DUAS 

LETRAS:  

— AI!  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 33 segundos. 

 
ARI E O AVIÃO  

ARI GANHOU UM AVIÃO DO SEU TIO BENITO.  

BENITO É PILOTO. ARI QUER SER PILOTO COMO O TIO. 

ARI LEVOU O AVIÃO PARA A ESCOLA.  

ADELITA, A PROFESSORA, ESCREVEU NO QUADRO A PALAVRA AVIÃO.  

ARI E OS COLEGAS LERAM JUNTOS.  

A PROFESSORA ESCREVEU OUTRAS PALAVRAS COM “A” NO QUADRO.  

AS CRIANÇAS COPIARAM: AMIGO, AMOR, ADELITA, APAGADOR, ABACAXI, ASA E 

AVIÃO.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 36 segundos. 
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CUIDADINHO  
TODO DIA, ASSIM QUE O SOL APARECE, VOVÓ DORINHA ACORDA. 

FAZ O CAFÉ MAIS CHEIROSO DO MUNDO.  

O CHEIRO DO CAFÉ ACORDA O VOVÔ, QUE SAI APRESSADO PARA TIRAR LEITE DA 

MIMOSA.  

MIMOSA É A VACA QUE FICA NO CURRAL, LÁ NO QUINTAL.  

VOVÔ VOLTA COM A CARECA ROSADA E VOVÓ DORINHA FALA:  

— VOCÊ VAI TER QUE ESCOLHER ENTRE USAR CHAPÉU OU PASSAR PROTETOR.  

VOVÓ DORINHA É TODA CUIDADOS COM O VOVÔ! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 43 segundos. 

 
DONA IVONE 

A ESCOLA TODA GOSTA DA DONA IVONE.  

ELA TEM TRANÇAS NO CABELO E UM SORRISO BONITO.  

DONA IVONE FAZ A MERENDA DA ESCOLA.  

ATÉ O LEITE QUE ELA FAZ TEM UM SABOR ESPECIAL.  

ELA USA UM TEMPERO QUE NÃO VENDE EM SUPERMERCADO.  

DONA IVONE COLOCA AMOR EM CADA LANCHE QUE FAZ.    
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 31 segundos. 

 
DIA L 

 

LUANA FOI CEDO PARA A ESCOLA.  

OS COLEGAS TODOS CHEGARAM CEDO.  

A PROFESSORA LETÍCIA JÁ ESTAVA LÁ.  

HOJE É UM DIA ESPERADO POR TODOS.  

É O DIA L. DIA DE LER! 

LÉO E LUANA VÃO LER GIBIS.  

LEVI E LORENA VÃO LER PIADAS.  

LUÍS E LAVÍNIA VÃO LER POESIAS.  

LIA, LAÍS E LARISSA VÃO LER COM A TIA LETÍCIA, POIS ESTÃO APRENDENDO A LER 

AGORA. 

  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 39 segundos. 
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FUTEBOL NA TV  
Zeca é filho de Lucas 

Os dois gostam de jogar futebol.  

Se tem jogo na TV, a sala é toda deles.  

Sábado foi dia de jogo na TV.  

Zeca já acordou com a bola no pé.  

Brincou de bola o dia todo.  

Chegou a hora de ver o jogo.  

A bola começou a rolar e Zeca ficou atento.  

Lucas torcia, xingava...  

Zeca calado ficava.  

Até que... Gooooool! O time de Lucas marcou.  

Lucas pulava, torcia...  

Olhou pro lado e viu Zeca tirando uma soneca.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 50 segundos. 

 
OS PRESENTES  

Hoje foi a festa do Maneco!  

A vila toda foi convidada.  

Maneco fez nove anos.  

Ganhou uma bola da tia Carola.  

Do tio Adão, ganhou um avião.  

O primo Zé deu-lhe um boné.  

Dona Geruza deu-lhe uma blusa.  

Maneco ficou feliz ao ver Gabi com uma bela caixa. 

Maneco abriu!  

Sabe o que tinha na caixa? 

Papel, lápis e borracha.  

 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 36 segundos. 
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JACARÉ 
A meninada brincava no pátio da escola.  

Tia Rebeca chegou e disse:  

— Vou brincar também!  

A turma ficou feliz.  

Ela chamou:  

— Vamos brincar de estátua!  

Todo mundo gostou da ideia.  

Ela combinou:  

— Assim que eu falar “já”, todos ficam estátua.   

A meninada aguardava, circulando pelo pátio.  

Até que Rebeca gritou:  

— Jacaré!  

Todos saíram correndo, apavorados!  

Rebeca é que ficou estátua, sem entender nadinha.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 38 segundos. 

 
RITA E O SEGREDO  

Rita saiu cedo do trabalho.  

Ficou na sala de casa, esperando Rosa chegar da escola.  

Elas são irmãs.  

Rita é a mais velha. Rosa só tem nove anos.  

Quando a menina entrou em casa, Rita foi falando:  

— Tenho um segredo para te contar. 

Rosa, com voz calma e olhar sereno, disse para Rita:  

— Pense bem, se me contar, vai deixar de ser segredo.  

As duas meninas se olharam e riram muito da situação. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 44 segundos. 
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MÁQUINA DE ESCREVER TEXTOS  
Otávio e sua mãe moram numa casa lilás.  
Todos os dias ele vai para a cama cedo, mas não dorme. Fica acordado escrevendo 

textos.  
São histórias de heróis e monstros, fadas e duendes... 
A mãe repete mil vezes:  
— Vá dormir! Você parece uma máquina de escrever histórias!  
O menino não responde à mãe, mas fica pensando:  
— Se a máquina de imaginar não para, a máquina de escrever também não pode 

parar.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 43 segundos. 

 
O VELHO DO SACO 

Todos os dias, ele subia a rua. 
Os meninos se escondiam atrás das portas. O medo arregalava os seus olhos. 
O velho caminhava bem devagar. 
Os meninos ficavam se perguntando quem seria pego desta vez. 
Ninguém sabe como começou a história. 
Alguém disse um dia que o velho pegava meninos. Era o que trazia dentro do saco. 
Desde esse dia, os meninos corriam dele, o medo fazendo sua barriga revirar. 
O velho do saco passava sem olhar, o grande saco balançando nas costas. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 50 segundos. 

 
SIMBA 

O dia amanheceu mais belo do que nunca.  
— Nasceu o leãozinho Simba, o futuro rei da floresta! – cantam e dançam os 

animais para celebrar o ciclo da vida.   
Porém, nem todos estão felizes, o malvado irmão do rei fica revoltado.  
— O que farei? Não posso permitir que Simba seja rei.   
O tio de Simba trama a morte do irmão e expulsa Simba da floresta.  
Quando adulto, depois de muito sofrimento e aventuras, Simba volta e reconquista 

o trono.   
A floresta novamente se enche de alegria. 
— Salve Simba! O rei leão! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 54 segundos. 
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DESAFIO DA RIMA 
Na escola, tia Lucélia lançou o desafio da rima.  
Todos participaram.   
Foi sorriso, chororô, deu uma confusão! 
Romeu empatou com Raissa. 
Tia Lucélia logo resolveu a situação:  
— Amanhã vamos saber quem o campeão! 
Quando o sinal tocou, a turma estava em cima. Todos juntos para ver quem era o 

rei da rima. 
Romeu ficou tão nervoso, que logo se atrapalhou e pão com café rimou.  
Raissa foi a campeã!  
A escola toda gritou:  
— Café com pão combina, mas não rima!  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 48 segundos. 
 

HORA DE ACORDAR!  
— João, acorda, meu filho!  
A mãe grita lá da cozinha.  
Mas João não consegue acordar. Todo dia é a mesma lenga-lenga, um acorda e 

dorme sem fim. 
O pai diz:  
— Troca a noite pelo dia!  
João vira de um lado para o outro e nada de se levantar.  
Até que ele ouve a voz de Luana vinda lá do portão:  
— Bom dia! O João vai pra escola?  
João salta da cama, entra no uniforme e sai cantando:  
— Estou pronto! Estou vivo!  
Vovô sorri e comenta:  
— Acordar cedo fica fácil quando se tem um bom motivo!  

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 57 segundos. 
 

PRENDA 
Prenda é uma palavra.  
Essa palavra tem muitos significados. 
“Pagar uma prenda” é uma tarefa.  
“Prendado” é um elogio para aquele que sabe fazer.  
Prenda pode ser um mimo, presente.  
Prenda também é mulher, no Rio Grande do Sul.  
A nossa língua exige cuidado, pois uma palavra pode ter muitos significados.  

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 31 segundos. 



 CADERNO DE FLUÊNCIA – 3º ANO 
 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 10 

O JARDIM DE ZENAIDE  
Zenaide é uma moça muito bonita.  
Zenaide mora numa casa tão bonita quanto ela.  
Todas as manhãs, a moça cuida do seu jardim.  
O jardim de Zenaide é visitado por borboletas, passarinhos e joaninhas.  
São tantas cores, tantas flores e tanta beleza, que o rosto da moça vive enfeitado.  
O enfeite do rosto de Zenaide é o seu sorriso.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 

 
JOGO DA TROCA  

Cadu está aprendendo a ler.  
Ele descobriu um jogo, onde as palavras são casas e as letras são moradores.  
Na casa chamada vida, se o morador “V” vai embora e o “L” vem morar, vida vira 

lida, que quer dizer trabalho.  
Cadu é um bom jogador.  
Ele joga com cão, que vira mão. Com fila, que vira vila, e só, que vira nó.  
Cadu sempre vence nesse jogo, pois quanto mais joga, mais aprende!  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 44 segundos. 

 
LISTA DE COMPRAS 

Ana vai fazer aniversário.  
Sua mãe irá ao mercado para comprar o que falta.  
Ana fez a lista para não esquecer nada. 
Muito animada, a menina falou:  
— Vou ler para você, mamãe! Lista de compras: convites; mimos; vela; painel; 

guardanapos; bandejas. Pronto! Será que esqueci algo, mamãe?  
— Claro! – disse a mãe. — Esqueceu de perguntar se tenho dinheiro para comprar 

tudo isso!  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 37 segundos. 
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EU PRECISO SABER  
Gustavo ouviu na tv a palavra “pandorga”.  
Ele achou diferente.  
O menino foi pela casa perguntando:  
— O que é uma pandorga?  
A irmã Geísa, a mãe Elisa, a avó Luiza... Ninguém sabia.  
Vovó falou:  
— O seu avô sabe sobre as palavras.  
Gustavo foi ao quintal onde o avô estava e perguntou:  
— Vô, o que é uma pandorga?  
O vovô respondeu:  
— Sei, mas vou lhe ensinar algo mais importante. Vou ensiná-lo a encontrar o 

significado dessa e de outras palavras.  
O avô foi ao quarto e voltou com um livro pesado.  
Deu ao menino, que passou o dedo na palavra da capa e leu do seu jeito:  
— Di-ci-o-ná-ri-o.   
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 64 segundos. 

 
FESTA DO PIJAMA  

Joana estava alegre com sua primeira noite do pijama. 
Dormir na casa da Camila era muito legal!  
Arrumou a mochila e pegou o urso de pelúcia.  
Jéssica, Sara e Joice também iriam.  
Chegou a hora.  
A mãe deu mil instruções.  
O pai só repetia:  
— Minha bebê cresceu. Se ficar com saudades, é só ligar.  
Camila esperava no portão.  
No outro dia cedinho, o telefone chama.  
A noite do pijama terminou com xixi na cama!  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 44 segundos. 
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QUEM LÊ, VIAJA!  
Depois da aula, as crianças ficaram à espera dos pais. 
Diego falava sobre dinossauros e Davi interrompeu: 
— Vamos falar de coisas que existem?  
— Que coisas? – Diego perguntou.  
— De pontos turísticos – respondeu Davi — por exemplo, o Pão de Açúcar.  
— Você conhece o Pão de Açúcar, Davi?  
— Conheço sim. Fica no Rio de Janeiro. É um monumento natural.  
Diego perguntou:  
— E quando é que você foi ao Rio de janeiro? 
— Nunca! – respondeu Davi.  
— Então você não conhece o Pão de Açúcar.  
Davi respondeu:  
— Conheço, porque li sobre ele. Quem lê, viaja!  

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 53 segundos. 
 

A CASA DA VOVÓ 
Vovó Jurema é uma graça.  
Ela mora numa casinha simpática no interior.  
Nas férias, vamos para sua casa.  
Lá a mágica acontece. O sol acorda, mas a gente dorme até tarde.  
O leite vem da vaquinha e não da caixinha.  
O fogão está sempre trabalhando.  
Vovó tem jeito pra tudo.  
Só uma coisa ela não consegue fazer: parar o tempo.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 36 segundos. 
 

O CIRCO  
O circo chegou à cidade.  
A criançada ficou numa alegria só!  
As ruas ficaram cheias.  
O palhaço Serrote perdeu o nariz no desfile com toda aquela animação. 
O dono do circo fez uma promoção:  
— Quem encontrar o nariz do Serrote, ganhará um lugar na plateia especial! 
A meninada corria, subia, descia e procurava...  
Até que o Célio correu em direção ao palhaço e gritou: 
— Eu ganhei a promoção!  
O palhaço olhou direito e disse:  
— Êpa! Eu não aceito! Isso aqui é um limão!  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 50 segundos. 
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SABRINA, A BAILARINA 
Sabrina conheceu uma bailarina.  
Tinha um cabelo arrumado, uma saia curta e rodada.  
Quando a música tocava, ela se transformava.  
Na ponta do pé, ela rodopiava, deixando a plateia tonta.  
Sabrina decidiu ser bailarina. 
Bailarina como sua avó Valentina, que até hoje dança pelo jardim, rodopia pelas 

lembranças e cultiva em sua neta o seu sonho de criança.  
  

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 

 
GRAFITANDO 

 

Hoje na comunidade   
Foi dia de oficina  
Com aula de “grafitagem” 
Para menino e menina.  
 
Tudo muito colorido  
Material à vontade 
E o que há de melhor 
Fizemos muita amizade.  
 

Minha prima fez um sol 
Eu caprichei nas palavras 
Fizemos tudo certinho  
Assim ninguém fica bravo. 
 

A arte, assim como os livros  
Amplia o nosso saber  
Assim as coisas melhoram  
É bom pra mim e pra você. 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 40 segundos. 

 
ZEZÉ AGORA LÊ 

 
Zezé chegou à escola  
E foi aquela surpresa 
Não conhecia as letras  
E só queria moleza.  
 
A turma já percebeu  
Teria muito trabalho 
Pois para aprender a ler  
Não adianta ir por atalho.  
 

A professora Larissa 
Foi rápida e mãos à obra 
Ela ensina muito bem 
Mas não esqueça, ela cobra. 
 

Zezé começou lentinho 
Larissa o fez querer 
Ele foi elogiado 
Pois ele já sabe ler. 

  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 40 segundos. 
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CRIANÇA NA COZINHA 
 
Criança na cozinha  
Exige muita atenção 
Para se manter segura 
Tem que seguir instrução 
 
Para usar o fogão  
Ou objetos cortantes 
Só com a presença do adulto 
Não esqueça, é importante 
 

Para que tudo dê certinho 
E ninguém fique sem comer 
Siga direito a receita 
Uma dica é saber ler 
 
Se ler ainda não sabe, 
Capriche! Estude mais 
Eu acredito em você, 
Não deixe de aprender a ler 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 40 segundos. 

 
TORCIDA AMIGA! 

 
Ontem vi com o meu filho 
O futebol na tv 
Vimos umas cenas tristes 
Que ninguém gosta de ver 
 
A pior cena que vimos 
Foi cheia de preconceito 

Tem gente que se esquece 
Todos têm o seu direito 
 
Sonhamos com partidas 
Onde o bom senso vença 
E a gente possa viver 
Respeitando as diferenças  

 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 32 segundos. 

 
SURPRESA  

 

Era uma vez uma avó chamada Ceci.  
Ela era uma avó que todos chamavam de tia. Sabe por quê?  
Ceci foi professora e, por isso, ela era a tia de todos. Menos de Cecília, sua 

netinha.   
Ela não conhece a tia Ceci. Já a vó Ceci é sua amiga.   
Juntas, elas fazem compras, comida, tarefas de casa...   
Cecília diz:   

— Eu tenho uma avó que também é uma tia. Por isso eu tenho essa alegria! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 44 segundos. 
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A ESTRELINHA VIVI 

 

 Era uma vez uma estrelinha chamada Vivi.  

 Vivi morava em uma bela nuvem, lá no céu. 

 Vivi adorava brincar, pulando de nuvem em nuvem. 

 Um dia, quando pulava de uma nuvem para outra, caiu e chegou no arco-íris. 

 Vivi ficou admirada com a beleza das cores! 

 Vivi andou pelo arco-íris e viu um pote encantado. Ela entrou no pote e viu que 

tinha um belo tesouro. Era uma linda pedra branca.  

 A pedra ficava cada vez mais bonita com a luz do sol.  

 Quando a luz do sol batia na pedra, ela ficava toda colorida. 

 Vivi descobriu que o arco-íris sai da pedra e surge no céu.  

 Quando Vivi tocou na pedra, dormiu e acordou na sua nuvem. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 71 segundos. 

 

A BORBOLETA COR DE ROSA 

 

Num jardim muito distante, com flores de todas as cores, vive Guta, a borboleta 

cor de rosa. 

Todos os bichos do jardim querem saber por que Guta é cor de rosa, pois sua 

mãe é azul e seu pai é verde. 

A mãe de Guta acha que o motivo é a admiração que tinha por uma rosa do 

jardim, antes dela nascer.  

Já o pai diz que é porque Guta ficou enrolada em um pano cor de rosa antes de 

ser borboleta. 

Os bichos acham Guta a borboleta mais bonita do jardim. 

Guta não quer nem saber por que tem a cor rosa. Ela é feliz com essa cor e vive 

voando de flor em flor.  

Quando voa, todos ficam admirando sua beleza! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 74 segundos. 
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O ROBOZINHO FALANTE 

 

Tuti é um robozinho falante e muito sabido. Tuti é feito de lata, canos e tem os 

olhos de bola de gude.  

Tuti veio do espaço num disco voador.  

Tuti parou seu disco voador na floresta. Todos os bichos ficaram com medo de 

Tuti, menos o macaco Firula. 

Curioso, Firula perguntou: 

— Quem é você? O que veio fazer na nossa casa? 

Tuti respondeu: 

— Eu sou Tuti. Vim conhecer as belezas do seu planeta. 

Firula levou Tuti para conhecer os rios, as árvores, as flores, os pássaros e tudo 

que tem na floresta. 

Tuti ficou encantado com a beleza da floresta!  

Tuti quis saber se tudo na Terra era bonito como a floresta. 

Firula apenas sorriu para Tuti. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 70 segundos. 

 

AMIGO DA MATA 

 

Tatá é um indiozinho amigo da mata. Ele mora na floresta e é amigo dos 

animais. 

Certo dia, chegou na floresta o homem mau que queria cortar toda a mata. 

Tatá pediu a seus amigos animais para juntos expulsarem o homem mau da 

floresta. 

O plano foi o seguinte:  Tatá dispararia com sua flecha, o leão daria um grande 

rugido, o macaco gritaria e os passarinhos cantariam todos ao mesmo tempo. 

Quando o homem mau ouviu o rugido do leão, barulho dos macacos, o canto 

dos pássaros e as flechas de Tatá voando, ficou com tanto medo que saiu correndo e 

nunca mais voltou na floresta. 

Tatá e os animais fizeram uma grande festa na mata. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 70 segundos. 
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A FADA LILICA 

 

 Lilica era uma fada muito atrapalhada. Sempre que usava sua vara mágica, a 

magia saia errada. 

 Certo dia, ela estava perto do lago, quando a fada mãe fez um pedido: 

 — Lilica, quero que use sua vara mágica e faça essa flor ser uma borboleta. 

 Lilica pegou sua vara, disse a palavra mágica e zap! Transformou a flor num 

sapo. 

 Lilica ficou triste e falou: 

 — Ah! Não consigo usar direito minha vara mágica! 

 A fada mãe sorrindo disse: 

 — Calma, Lilica, é só treinar, que um dia será uma grande fada. 

 Lilica ficou ali com sua vara mágica e sapo virou pato, pato virou gato, gato virou 

galo. 

 Será que Lilica vai ser uma boa fada? 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 6erros. No máximo 68 segundos. 

 

LIA, A JOANINHA 

 

 Era uma vez uma joaninha de nome Lia. Era toda pintada de bolas douradas. 

 Lia vivia num belo jardim. Gostava de passear nas rosas e, de noite, conversar 

com os vaga-lumes. Ela ficava feliz ao ver as luzes dos vaga-lumes iluminando o 

jardim. 

 Lia achava que todas as joaninhas eram iguais a ela. Um dia, um dos vaga-lumes 

falou que tinha visto uma joaninha de bolas pretas. Lia quis conhecer.  

À noite, os vaga-lumes iluminaram o caminho, e Lia encontrou Bia. As duas 

ficaram amigas e Bia achou as bolas douradas de Lia muito bonitas.  

 Então, todas as noites, Lia e os vaga-lumes iam encontrar com a Bia, que vivia 

em um jardim de rosas e violetas. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 70 segundos. 
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O ANIVERSÁRIO DE SOFIA 

Sofia é uma menina de grandes olhos azuis que adora bonecas. 

Sofia vai fazer cinco anos e pediu uma festa de aniversário. 

Para sua festa, Sofia pediu: doces, um bolo de chocolate, pipocas e suco. 

Para enfeitar a festa, Sofia pediu para sua mãe: 

— Mãe, quero balões coloridos, para ficar bem bonito! 

A mãe de Sofia disse: 

— Claro Sofia, teremos balões coloridos e suas bonecas. 

No dia da festa, estavam todas as amigas de Sofia. 

Sofia estava com um vestido azul. 

Todos cantaram os parabéns e Sofia soprou a vela. 

Sofia ganhou de presente de seus pais mais uma boneca. 

A menina ficou feliz com sua festa de aniversário. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 65 segundos. 

 

DUDA E LILI 

 Duda é um cavalinho que vive no mar. Ele é amigo da peixinha Lili. 

 Todo dia, Duda e Lili vão passear pelo mar. 

 Um dia eles viram um navio e Duda disse para Lili: 

 — Lili, vamos ver o que tem no navio? 

 A peixinha respondeu: 

 — Não, Duda! Pode ser perigoso. 

 — Não tem perigo não!  

 Lili aceitou e foram ver o navio. Ele era bem grande e tinham muitos peixinhos 

morando nele. Tinha peixe amarelo, azul, verde, de toda cor. 

 Duda perguntou para um peixinho: 

 — Será que tem tesouro no navio? 

 O peixinho respondeu: 

 — Não tem tesouro, não! 

 — Que pena! Disse Duda. 

 Muito felizes com a aventura, Duda e Lili brincaram com os peixinhos. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 
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 O POTE DE OURO 

 Em um lugar distante, no reino das fadas, vivia a fadinha Lua.  

A fadinha adorava ler. Um dia, leu em um livro que no final do arco-íris tem um 

pote de ouro. 

 Os olhos de Lua brilharam e ela pensou: 

 — Vou viajar até o arco-íris e encontrar o pote de ouro. 

 A fadinha Lua, pegou sua vara mágica e ... 

 — Zubi, zabe! 

 A fadinha chegou no arco-íris e viu todas as sete cores. 

 Andou por todo lado e nem sinal do pote de ouro. 

 Já cansada de procurar, a fadinha Lua encontrou um pequeno unicórnio e 

indagou a ele: 

— Cadê o pote de ouro? 

 O animalzinho perguntou: 

 — Você sabe o que é o pote de ouro? 

 — Sei, é um pote cheio de moedas de ouro. Disse a fadinha Lua. 

 O unicórnio sorriu e disse: 

 — Não. O pote de ouro é a amizade! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 85 segundos. 

 

O LEÃOZINHO VALENTE 

 Lá na mata vivem muitos animais: o macaco, a onça, a arara.... e Juba, um 

leãozinho muito valente. 

 Juba adora morar na mata, ele cuida da vegetação e de todos os bichos. 

 Certo dia, Juba viu um homem que queria prender uma arara. 

 Juba, correu para perto do homem e deu um grande rugido. 

 O barulho foi tão forte que todos os bichos da mata ouviram. 

 O homem teve muito medo e saiu correndo desesperado. 

 Todo os bichos aplaudiram o leão. 

Juba é mesmo um leãozinho muito valente!  

 A arara voou feliz para sua família e Juba também ficou feliz porque salvou a 

amiga arara. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 53 segundos. 
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RODA GIGANTE 

 

Roda, roda a roda gigante 

Roda, roda, toda elegante 

Roda, na roda, a meninada 

Na roda gigante, dando risada. 

 

Roda, roda, a roda gigante 

Roda no circo toda elegante 

Na roda, roda a meninada 

Roda, roda, dando risada. 

 

Roda, roda a roda gigante 

No circo ela roda toda elegante 

Nela roda toda a meninada 

Roda, roda dando risada 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 

 

PALHAÇO 

 

Peruca colorida, nariz vermelho 

Vejo o palhaço no espelho. 

Sonha com o riso da meninada 

Que sorri com sua palhaçada. 

 

Vejo o palhaço 

Na frente do espelho 

E o riso da meninada 

Sorri do seu nariz vermelho? 

Ou da palhaçada? 

 

Vejo o palhaço de nariz vermelho 

Ele está no espelho 

 A meninada sorri animada 

Do palhaço? Ou da palhaçada? 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 

 

BORBOLETA 

 

Voa a borboleta no meu jardim 

Na rosa, no girassol e no jasmim. 

Abre as asas no ar 

Que bela é a borboleta a voar 

 

De um lado a outro a voar 

Para cima, para baixo, no ar 

Voa a borboleta no jardim 

Na rosa, no girassol e no jasmim 

 

Com suas asas no ar 

Bela borboleta a voar. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 
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O SONHO DE LINA 

 

 Lina é uma menina sonhadora. Sonha até de olhos abertos. 

 Um dia ela sonhou que era uma linda princesa, que vivia em um belo castelo. 

O castelo era feito de pedras e tinha um jardim cheio de rosas de todas cores.  

 Quando passeava pelo jardim, Lina viu uma fada brilhante. Lina perguntou: 

 — O que você faz aqui? 

 A fada brilhante respondeu: 

 — Eu cuido do jardim. Com minha vara mágica, faço gotas de água, para que as 

rosas fiquem sempre bonitas. 

 Lina perguntou se podia fazer mágica também. 

 A fada brilhante lamentou e disse que só ela, que era fada, era capaz de fazer 

magia. 

Lina pediu para tocar na vara mágica. Ao tocar, acordou.  

Que pena! – disse Lina – Era só um sonho. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 73 segundos. 

 
A MELHOR AMIGA 

 
Desde criança, Joana sempre gostou de aventuras.  

Sua melhor amiga tinha nome engraçado, “Desenfreada”. 

Juntas subiam e desciam pela cidade carregando sonhos, cheias do vigor da 

infância. 

Um dia, Joana acordou, tomou café e, quando olhou para o estacionamento, 

que era a mangueira centenária que ficava bem no meio do quintal, levou um susto: 

— Onde estava a Desenfreada? – Teria sido consumida pela ferrugem? – Teria 

sido levada por algum malfeitor?  

Joana, ainda perturbada, ouviu a voz da avó Amélia, que dizia: 

— Procurando sua parceira?  

— O seu avô levou-a para a oficina e disse que ela vai voltar novinha em folha.  

 Isso mesmo! Sua melhor amiga não era uma menina. Era uma bicicleta velha 

encontrada no quintal da casa do vô Moreira.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 72 segundos. 
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UMA CARTA DIFERENTE 
 

Na escola, todos participavam do projeto Trocando Cartas. 
Eduardo, o menino mais novo da turma, estava ansioso, pois não sabia como 

participar. O menino não sabia ler, nem escrever.  
A professora Laís, responsável pelo projeto, pensou muito sobre o assunto e 

teve uma ideia. 
No dia seguinte, juntou todas as crianças no auditório e lançou um desafio:  
— Que tal escrevermos cartas a quatro mãos?  
Todos ficaram inquietos e conversavam entre si, até que ela explicou: 
— Podemos formar duplas e cada um escreve um pouco. Ou uma pessoa diz o 

que deve ser escrito e a outra escreve... 
Eduardo já estava com os olhos brilhando. Finalmente poderia participar, mas 

o melhor estava por vir. Foi quando a professora Laís disse: 
— Eu quero fazer dupla com o Eduardo, que acabou de chegar e, assim, vamos 

nos conhecer melhor. 
O menino, agora feliz, sabia que a sua vontade de aprender se encontraria com 

a vontade de ensinar da professora Laís.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 94 segundos. 

 
A GIRAFA TAGARELA 

 
Rute era uma girafa muito especial. Era alegre, curiosa e muito tagarela. Falava 

sem parar. 
Bastava um bicho fazer uma pergunta para Rute começar a tagarelar. Falava, 

falava, falava até cansar. 
Seus amigos bichos não aguentavam mais! 
Certo dia, Rute estava numa roda com os amigos, quando o macaco perguntou 

que barulho era aquele que tinham ouvido durante a noite. 
Logo Rute começou a falar. Primeiro disse que era um trovão. Depois disse que 

era um avião. Falou também que era o urro do leão. Depois disse que era a voz do 
gavião. E assim, continuou a dar explicação.  

Falou tanto que quase ficou sem voz. E mesmo muito rouca, continuou a falar. 
Nossa! Que girafa mais tagarela!  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 94 segundos. 
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OS IRMÃOS E O PAR DE TÊNIS 
 

Lucas e Luan são irmãos. Eles estudam na mesma escola. O curioso é que cada 
um estuda num turno diferente. 

No dia da matrícula a diretora perguntou: 
— Não é melhor deixá-los no mesmo turno? Eles virão juntos. Um cuida do 

outro.  
A mãe respondeu: 
— Não senhora, é melhor assim. Cada um em um turno.  
Lucas chegava cedinho com seu par de tênis branquinho. 
Luan chegava apressado com o seu par de tênis branco empoeirado e, às vezes, 

perdia a hora.  
No final do semestre, a escola fez uma grande festa junina e, para a surpresa 

de todos, apenas Lucas participou. Os colegas e professores perguntavam por Luan e 
Lucas desconversava.  

Percebendo o embaraço do menino, a diretora chamou-o e perguntou: 
— Lucas, por que você e seu irmão nunca vêm juntos para a escola? – Nem 

mesmo hoje que é dia de festa? 
Lucas sem saída respondeu: 
— É que só temos esse par de tênis. 
Dona Odete, a diretora, resolveu tudo e no semestre seguinte Lucas e Luan 

começaram a estudar no mesmo horário.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 94 segundos. 

 
TRENZINHO DE LETRAS 

 
 No país da leitura, vivia um trenzinho muito diferente. Seu nome era Alfabeto. 
 Todo dia, o alegre trenzinho viajava levando vinte e seis passageiros: as letras. 
 Em cada estação que paravam, as letras brincavam de formar palavras e as 
crianças que liam, ficavam na maior alegria.  

E era aquela diversão! Letras ficando lado a lado, formando a palavra e a 
criançada lendo o que via. 
 A cada dia, no raiar do sol, o trenzinho de letras saia com seus passageiros, 
parando em cada estação, brincando de formar palavras e cada criança aprendendo 
com o que lia. 
 Assim vivia o trenzinho de letras: viajando de estação em estação, formando 
palavras, levando leitura, diversão e alegria! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 
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BRINCADEIRA DE CORES 
 

 Num lugar muito distante, de nome Colorido, viviam as cores. Cada cor com sua 

beleza. 

 Um dia, as cores resolveram fazer uma brincadeira: misturar-se uma com a 

outra, para ver o que acontecia.  

Assim, o azul se misturou com o amarelo, e o verde então surgia.  

O vermelho se misturou ao branco, e a cor rosa nascia.  

O amarelo com o vermelho, deu o laranja, a cor da alegria. 

 E desta forma, as cores foram se misturando numa linda brincadeira e novas 

cores foram surgindo. E o país ficou bem mais colorido.  

 Brincadeira de cores, tudo em volta colorindo! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 59 segundos. 

 
BORBOLETAS AMARELAS 

 
Em um lindo jardim, viviam a voar as belas borboletas amarelas: Lia, Bia e Mimi. 

Lia, Bia e Mimi gostavam de brincar voando entre as flores do jardim. Gostavam 

também de brincar com as joaninhas. 

Um dia, Bia, Lia e Mimi estavam brincando, voando alegres entre as flores, 

quando viram um bichinho que era muito diferente. Ele estava se arrastando no chão. 

Lia, Bia e Mimi perguntaram: 

— Quem é você? 

O bichinho respondeu: 

— Sou uma minhoca. 

— O que você faz? – perguntaram as borboletas. 

— Ah! Eu cuido da terra para as flores ficarem bem bonitas. 

— Que legal! – disseram as borboletas. 

E saíram voando entre as flores. Lindas bailarinas amarelas no ar! 

A minhoca continuou no chão a se arrastar, cumprindo a sua tarefa e ajudar a 

embelezar o jardim.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 77 segundos. 
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O BAILE DAS PRINCESAS 
 

 Certo dia, a princesa Cinderela resolveu realizar um baile de princesas no seu 

castelo. Convidou a Branca de Neve, que foi com seus sete anões. A Bela Adormecida, 

que chegou com seu príncipe. A Bela, que foi toda animada com sua Fera. A Rapunzel, 

com seus longos cabelos. E a Tiana, com seu sapo. 

 Antes do baile começar, todas as princesas quiseram ver e experimentar o 

sapatinho de cristal da Cinderela.  

A orquestra começou a tocar. Cinderela, com seu príncipe, iniciou a dança. 

Branca de Neve fez uma grande roda com os anões. Bela bailou com a Fera. Rapunzel 

brincou com seus cabelos. Tiana bailou aos pulos do sapo, e a Bela Adormecida 

dormiu. 

Assim foi o baile das princesas. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 72 segundos. 

 
REUNIÃO DE MÃES 

 
Sempre que terminam as refeições, começa o mesmo debate.  

— Quem vai tirar a mesa? 

— E quem vai lavar a louça?  

Os homens da casa se retiram. Um vai para o quarto e o outro para a TV.  

Já as mulheres vão em direção à pia com pratos nas mãos e fazem toda a 

limpeza da louça, da mesa, do chão ...  

A mãe o faz quase que automaticamente, já a filha ... 

Essa resmunga, reclama e, mesmo fazendo o trabalho certinho, se mostra 

inconformada. Limpa tudo, lava tudo, seca tudinho e mais uma vez reclama: 

— E ainda dizem que sou princesa... É preciso fazer uma reunião de mães de 

meninas e meninos, pesquisar no dicionário o sentido das duas palavras “príncipe” e 

“princesa” para que todos entendam que se moram no castelo, têm que colaborar. 

A mãe assistia a tudo e pensava na vida.  

E, do dia seguinte em diante, todos da casa colaboraram. O serviço terminou 

mais rápido e todos descansaram igualmente.  

Os homens descansam o corpo e a princesa, a beleza.     

  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 104 segundos. 
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TIME DA AMIZADE 
 

Murilo e Gil são amigos desde que nasceram. Eles moram na mesma rua, 

brincam com a mesma bola e estudam na mesma escola. Eles só se separam na hora 

de torcer no futebol.  

Murilo torce pelo Flamengo, e Gil, pelo Vasco. 

Quando o Flamengo perde, Gil faz a maior folia, chama Murilo de perdedor e 

até faz o amigo chorar. 

Se o Vasco perde, é a vez de Murilo dizer: 

— Lá vem o “vascaindo!” 

Gil corre atrás do amigo, que corre ainda mais rápido e escapa. Até que as mães 

veem a confusão e colocam os dois para dormir mais cedo. 

No dia seguinte, o que se ouve logo cedo é o barulho da bola rolando na rua.  

Chute pra lá, chute pra cá e... Goooool! 

Murilo e Gil se abraçam, vibram com a conquista e esquecem toda a confusão 

da noite anterior.  

Na verdade, Gil e Murilo jogam e torcem é pelo time da amizade.   

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 94 segundos. 

 
 O BALÃO IMAGINÁRIO 

No meu balão, eu vou voar. Vou passear pelas nuvens. Vou flutuar.  

Do meu balão, vou ver o céu azul. Vou ver as nuvens passeando. As nuvens 

são flocos de algodão.  

Eu o levarei carregado de flores. Soltarei todas lá de cima. A cidade ficará 

florida. 

Quero um balão que me leve. Leve como a nuvem. Leve como a minha 

imaginação.  

Neste dia, estarei por cima. Acima das nuvens, assustado com a grandeza. 

Assustado com tanta natureza. Quero olhar e me surpreender com a beleza. Ser feliz 

no meu balão. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 54 segundos. 
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CADERNO 1 – LÍNGUA PORTUGUESA 
ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 
ATIVIDADE 1: 

TEXTO 1: PAGODEIRA (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Procure gerar expectativas nas crianças para ler o texto:  

➢ Hoje vamos ler um texto com bastante ritmo e animação. Que texto será esse?  
➢ Esse texto fala de ritmos musicais bem conhecidos. Que título ele poderia ter? 

OBS: Aguarde as sugestões das crianças. Sugira que elas peguem seus cadernos de atividades e leiam 
o título do texto para validar. 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça a leitura modelo do texto. É recomendado que você conheça o texto antecipadamente para 
garantir o ritmo exigido pelo gênero poesia, sem gaguejar ou cometer erros.  
2º: Em seguida, converse com o grupo:  

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Que ritmos aparecem nele? 
➢ Qual dos ritmos é mais animado/agitado? 
➢ Qual deles as meninas dançam nas suas festas de quinze anos? 
➢ No texto cita um ritmo que é da Argentina. Vocês conhecem? 
➢ Esse texto tem várias palavras que começam “obrigatoriamente” com letras maiúsculas. 

Alguém sabe por que isso acontece? Registre a opinião das crianças.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. 
4º: Organize com as crianças a leitura ANTIFÔNICA do texto. Leitura ANTIFÔNICA é a que o professor 
lê indicando com o dedo/ou objeto o que está lendo e as crianças repetem a leitura com o mesmo 
ritmo e entonação. 
Logo depois, combine que farão, em pequenos grupos, uma leitura de revezamento. Cada um lerá 
uma estrofe do texto. Você deve informar o que é estrofe. 
Escolha um dos grupos para acompanhar a leitura e fazer as sugestões (intervenções) na fluência de 
leitura. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Desafie as crianças a circularem no texto: 
a) de amarelo, as palavras que têm que ser escritas com letra inicial maiúscula; faça uma lista com os 
nomes de pessoas que aparecem nele;  
b) de azul, as palavras desconhecidas. 
Conversem sobre o sentido de algumas palavras do texto que são pouco familiares e, mais uma vez. 
Incentive o grupo a levantar hipóteses sobre seus significados.  Faça um levantamento coletivo dos 
significados das palavras circuladas.  Validem os significados pesquisando-os no dicionário.  
Relacione com as características os nomes dos personagens citados no texto; 
Logo depois, acrescente os estilos musicais aos quais estão relacionados. 
EX: Juca – perna torta – dança valsa  
Observem o texto poético e listem coletivamente as características dele. 
Vá relacionando as características ao tipo de texto (versos, quadrinhas/estrofes, rimas etc.). 
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões 
antes de responderem garantindo o entendimento por parte de todos. 
 
AB CONHECER 
Relembre com as crianças a sequência das letras do alfabeto.  
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Em seguida, desafie-os a falarem palavras que rimem com MARICOTA – RENATA – DENTADURA – 
CIDADE – PAGODE.  
Caso as crianças não percebam rimas facilmente, apresente um quadro com várias palavras e 
convide-as a descobrirem entre elas as que rimam com as palavras que você indicar.  
Ex:  
 
 
Desenvolvam as questões do bloco estimulando o grupo a ler os enunciados e dando às crianças 
maior autonomia para resolverem sozinhas. Enquanto isso, atenda de forma individualizada as 
crianças que apresentam maiores dificuldades.  
OBSERVAÇÃO: fique atento para os destaques de cada um dos ícones onde aparece a sistematização 
do conteúdo trabalhado. Leia com o grupo e explore cada conceito ou intervenção, de modo que as 
crianças compreendam. Procure uma forma de destacar como um painel de descobertas, por 
exemplo. 
 
 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Releiam o texto e chame atenção do grupo para as características do gênero.  
Circulem a última palavra de cada verso do texto.  

➢  O que você observou em cada uma das últimas palavras? (A última sílaba de cada uma das 
últimas palavras se repete.).  

Desenvolvam as questões do bloco acompanhando de perto as crianças com maior dificuldade.  
 
TEXTO 2: ANÚNCIO 
Leiam o texto e conversem sobre a sua função comunicativa, que é divulgar/anunciar as aulas de 
ritmos oferecidas por uma escola de dança. 
Após a leitura, pergunte: 

➢ Dos ritmos de dança anunciados, quais são citados no texto “Pagodeira”? 
(Samba/pagode/tango.) 

➢ De acordo com o texto, quem participar das aulas terá quais benefícios? (Acaba com o 
estresse e sai da rotina.).  

Explore com as crianças todos os elementos do anúncio: o que está sendo anunciado, os detalhes e 
informações complementares, onde acontecerá, em que dia e horário, qual o contato etc. 
Prossiga perguntando: 

➢ Qual é o nome da escola? 
➢ O que se aprende lá?  
➢ Onde fica a escola? Qual é o endereço?  
➢ Qual é o endereço eletrônico da escola?  
➢ E o telefone de contato, qual é? 

Conversem sobre a falta de alguma informação importante no texto.  
➢ Falta alguma informação? 
➢ Qual é a relação da imagem com as informações do texto? 

Desenvolvam as questões sobre o texto 2. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ Quais foram os textos que lemos hoje?  Qual é o maior?  
➢ Qual o gênero do texto 1? E do texto 2?  
➢ O que os textos de hoje têm em comum? (A temática: dança) 
➢ E de diferente, o que os dois textos têm? (A finalidade e a estrutura). 

 Atenção! 
 

cambota      fragata    tanajura    maldade    sacode       marmota   gravata   figura    bondade   
engorde      bota   incomode   anedota   batata   fofura   idade    bode   cambalhota    
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Desenvolvam a questão do bloco solicitando da turma que leiam a questão e conversem sobre o que 
deve ser feito. 
 

ATIVIDADE 2: 
TEXTO 1: O QUE VOCÊ VÊ ALI? (POESIA) 
PREDIÇÃO 
O texto de hoje fala sobre uma conquista importante na vida de um menino.  

➢ Que conquista será essa? Liste. 
➢ O título do texto é O QUE VOCÊ VÊ ALI? Qual seria a palavra que poderia substituir a palavra 

“VÊ”? Você imagina?  
➢ No texto, aparece papel de bala, conta de água, bilhete da avó, aviso da professora, muro da 

escola... Tudo o que citamos que aparece no texto serve para quê?  
➢ O que será que o menino vê ali em cada um desses textos?  

Convide o grupo a ouvir a leitura do texto com muita atenção para validar as ideias.  
 
LER É LEGAL 
1º: Faça a leitura exemplar do texto.  
2º: Valide as ideias que as crianças expuseram durante a predição. Solicite que grifem no texto as 
informações/respostas encontradas.  
3º: Realize uma segunda leitura, garantindo que qualquer dúvida deixada pela leitura anterior seja 
esclarecida. 
4º: Desafie a turma a formar dois grupos para fazerem a leitura de revezamento, que se dará da 
seguinte forma: um grupo lê um verso, o outro grupo lê o próximo e, assim, sucessivamente. Finalize 
com uma leitura coletiva tendo como base o modelo de leitura feita por você. Finalize indicando uma 
criança para ler os versos do texto que você indicar.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Inicie uma conversa propondo que o grupo observe o texto para responder: 

➢ Qual é o título do texto? O QUE VOCÊ VÊ ALI?  O título do texto está fazendo uma... 
(Pergunta.)  

➢ Que sinal de pontuação é usado no final do título? E se fosse um ponto de exclamação, como 
deveríamos ler?  

➢ Qual é o gênero do texto O QUE VOCÊ VÊ ALI? (Poesia.)  
➢ Quem é o autor do texto? (Elias José.) 
➢ Como o texto se apresenta? (Em versos.) Enumerem os versos do poema. 
➢ Quantos versos tem? (12.) Qual é o maior verso do texto? 
➢ Que palavra inicia o primeiro verso? Iniciar é o mesmo que... (começar.) 
➢ Que palavra finaliza o último verso? (Escola.) Finalizar é o mesmo que ... (terminar, concluir, 

encerrar.).  
➢ Em tudo o que vê o que o menino encontra? (Letras.) 

Desenvolvam as questões do bloco. Acompanhe o desenvolvimento circulando entre as carteiras e 
garantindo o entendimento das crianças. 
 
AB CONHECER  
Apresente o alfabeto maiúsculo e minúsculo. Relembre os nomes das letras uma por uma.  
Solicite às crianças que escrevam o nome numa ficha que você distribuirá. 
Em seguida, desenvolvam a questão 5 do bloco. 
A partir da questão 6, informe que eles formarão duplas e que você marcará o tempo para ver qual a 
dupla que acerta e termina em menor tempo as últimas questões do bloco. Esclareça que eles têm 
que responder certinho. 
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Desenvolvam as demais questões do bloco.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Forme duplas e informe que agora vamos escrever. Combine que precisam ficar atentos para 
escrever certo e caprichado (legível.). Marque o tempo e, após a validação, eleja a dupla vencedora.  
Prossiga escreva no quadro a palavra CARACTERÍSTICA. Peça que leiam e digam o que sabem sobre o 
significado dela. Peça exemplos. 
Em seguida, desafie:  

➢ Que características você imagina que o menino, personagem do texto, tem?  
➢ Das características que vocês citaram, quais são físicas?  
➢ Quais das características citadas por vocês são de comportamento ou personalidade? 

Desenvolvam a questão do bloco. Acompanhe atentamente o desempenho das crianças para 
promover avanços que gerem conhecimento e autonomia.  
 
TEXTO 2: EMBALAGEM  
O texto que vamos ler agora serve para embalar, envolver, enrolar balas.  

➢ O texto de hoje é uma... (embalagem.) 
Ao aprender a ler, o menino do texto concluiu que as coisas falam.  

➢ E você, o que acha que diz uma embalagem de bala? Que informações ela traz?  
➢ Vamos ler o texto e descobrir? 

Desenvolvam as questões do bloco. Professor, estimule a leitura dos enunciados pelo grupo e 
acompanhe as crianças garantindo que respondam com compreensão.   
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse:  

➢ Dos textos que lemos hoje, qual é o mais curto?  
➢ Quais são os dois textos de hoje? (Poesia e embalagem.) 
➢ Qual deles tem informações sobre um produto? (Embalagem.) 
➢ Que informações são essas? (Sabor, textura, peso, data de fabricação e validade etc.)  
➢ Qual dos textos foi escrito por Elias José? (A poesia.) 
➢ Sobre o que fala o poema de hoje? (Um menino que aprendeu a ler e enxergava letras em 

tudo o que via.)  
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a leitura: 
 Faça um círculo com as crianças sentadas no chão; 
 Apresente o texto que você escolheu: Título, autor... 
Pergunte:  

➢  O que é um FUTEZINHO?  
➢ De que outras formas chamamos as partidas de futebol? (PELADA/ RACHA).  
➢ O que será que vai acontecer num texto com esse título? Quem arrisca?  

 
b) Leitura: 
 Comece a ler o texto atento ao ritmo e à entonação. 

FUTEZINHO NA ESCOLA 
Daniel Scandurra  

Quando estou na escola  
É a melhor hora da vida 
Se eu posso jogar bola 
Na entrada ou na saída 
No recreio também rola 

E é mais legal ainda 
Fica todo mundo olhando 
E vibrando com a partida 
Como agora sem demora 
O último lance vamos logo passa a bola 
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Recebi quase perdi 
Pro ladrão que eu nem vi 
Chegou o primeiro, pedalei e passei  
Chegou o segundo e eu também driblei 

Veio o terceiro, eu fiz uma tabela 
Tô livre, parceiro, vou chutar de Trivela 
É gooooooooooooool! 
 

 
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/pequeno-cidadao/1470701/>. Acesso em: 21.out.2019. 

 
c) Conversando sobre o texto: 
a) Peça a opinião das crianças sobre o texto que leram; 
b) Faça perguntas sobre ele; 
c) Possibilite que as crianças se envolvam e conversem com o texto. 
d) Desafie:  

➢ Que palavra do texto significa chegada? (ENTRADA) 
➢ Que palavra do texto é a mesma coisa que intervalo? (RECREIO) 

 
d) Ditado da história: 
Você vai lendo as frases e, quando você parar, as crianças completarão com a informação do texto. 
a) O texto que lemos é uma... 
b) O sobrenome do autor é Scandurra e o nome é... 
c) O título do texto é... 
d) Futezinho na escola significa...  
 
 

ATIVIDADE 3: 
TEXTO 1: AS PESSOAS SÃO DIFERENTES (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Converse com as crianças:  

➢ O texto que vamos conhecer hoje se chama AS PESSOAS SÃO DIFERENTES. As autoras são Ruth 
Rocha e Anna Flora.  

➢ O texto é muito interessante e verdadeiro. Vocês imaginam o que elas escreveram nesse 
texto? 

➢ Vocês concordam que as pessoas são diferentes? Que diferenças podemos observar que há 
entre as pessoas?  

 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura exemplar do texto contando com o acompanhamento das crianças, que deverão 
imitá-la no final. 
2º: Converse com as crianças sobre o texto: 

➢ O texto traz algo do que vocês falaram na predição? 
➢ Quantos versos tem o texto? 
➢ Qual deles você achou mais interessante? 
➢ Você concorda com as autoras? 

OBS: Aproveite para deixar claro para o grupo que as pessoas têm opiniões diferentes sobre os 
mesmos assuntos. 
3º: Façam uma segunda leitura do texto para as crianças com a sua velocidade de leitura e, oriente-as 
a acompanharem a sua leitura marcando as palavras que você saltar. Ao final da leitura, pergunte: 

➢ Que palavras eu saltei? Valide.  
OBS: Professor verifique quem marcou o maior e/ou o menor número de palavras. Essa informação 
lhe dirá muito sobre a velocidade de leitura das crianças. 
Essa atividade estimulará as crianças a lerem mais rápido, pois deverão lhe acompanhar.  
4º: Convide as crianças a fazerem uma leitura coletiva da qual você, professor, também participará.  

https://www.letras.mus.br/pequeno-cidadao/1470701/
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Valorize a participação das crianças e ressalte os pontos que precisam ser revistos.  
Conclua com a leitura de revezamento de duplas. Cada dupla lê dois versos. Chame atenção para o 
ritmo próprio exigido pelo texto poético. 
Façam um ensaio antes de ler para valer. 
Todas as duplas devem acompanhar a leitura, pois podem ser convidadas a continuar a qualquer 
momento. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Pergunte:  

➢ Qual é o título do texto? (As pessoas são diferentes). 
➢ De onde esse texto foi retirado, qual é a sua fonte? (Escrever e criar... é só começar.)           
➢ Quantos versos têm? Vamos enumerá-los? 
➢ Qual é o assunto do texto? (A diferença entre duas crianças.) 
➢ De quem o texto fala? (De duas crianças.) 
➢ Que características são citadas no texto? (Lindas, diferentes, desdentada, descabelada, logos, 

rentes, gelados, quentes, diferentes...)  
➢ Qual delas significa que a pessoa não tem dente? (Desdentada.) 
➢ Qual delas significa desgrenhada? (Descabelada.) 
➢ Qual delas é o contrário de longos? 
➢ O texto, assim como as pessoas, também tem características. Quem consegue listá-las? 

(Aproveite para conferir no texto com as crianças.). 
➢ Que verso do texto fala de cabelos curtos? Desafie as crianças a descobrirem no texto a 

palavra de significado correspondente a cabelos curtos. 
➢ Que textos “curtos” vocês conhecem? 

Grife os dois primeiros versos do texto. As autoras nos versos que vocês grifaram estão perguntando 
ou afirmando? 
A partir dessa afirmação podemos concluir que as características comuns entre as meninas são... 
(LINDAS e DIFERENTES.)   
Convide as crianças a localizarem no texto as palavras terminadas em ENTES. Liste-as. 
Faça uma leitura coletiva da lista. 
Desenvolvam as questões do bloco, recorrendo ao texto para validar, assim como ao dicionário. 
Professor, acompanhe o desempenho das crianças circulando pelas carteiras e ajudando-os no que 
for necessário.               
 
AB CONHECER 
Desafio por filas: Oriente as crianças a fazerem a leitura de cada um dos enunciados e desenvolver as 
questões do bloco. Cada fila deverá terminar de responder no menor tempo. Vale ajudar o colega 
com dificuldades, pois os componentes das equipes devem ajudar uns aos outros. A fila que terminar 
o bloco em menor tempo e corretamente, vence! (Você pode garantir algum bônus coletivo, 
professor.)  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Faça com as crianças a leitura da questão 15 do bloco, conversem sobre o comando. Depois, 
desenvolvam a questão.  
Escreva no quadro as três frases abaixo, depois, leia com as crianças. 

A menina usa óculos grandes! 
A criança tem cabelos longos. 
Será que elas são iguais? 

Em seguida, proponha que as crianças escrevam as frases em seus cadernos, transformando todas 
em perguntas. 
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Indique algumas crianças para lerem as frases considerando a pontuação usada. Valide e faça as 
intervenções necessárias.  
Prossiga, desafiando as crianças a trocarem as palavras que você irá grifar por antônimos.  

A menina usa óculos grandes! 
A criança tem cabelos longos. 
Será que elas são iguais? 

Desenvolvam as questões do bloco observando o desempenho e a compreensão das crianças sobre 
os conceitos de antonímia e sinonímia.  
 
TEXTO 2: CAMPANHA 
Converse com os alunos sobre o objetivo da campanha. Peça que observem a ilustração e o texto 
escrito. Discutam sobe o que ele quer passar ao leitor.  

➢ Circule no texto a frase da Campanha; 
➢ Grife o nome dos autores. 

Desenvolvam as questões referentes à campanha que acabamos de ler.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Divida a sala em dois grupos.  
Cada grupo irá representar um gênero dos dois lidos no dia; 
Como tarefa, irão listar o maior número de características que conseguirem sobre o texto que 
representam. 
Desenvolvam a questão do bloco, observando a segurança do grupo sobre as características dos 
gêneros.  
 
 

ATIVIDADE 4: 
 
TEXTO 1: A ESCOLA (POESIA) 
PREDIÇÃO:  
Apresente as letras A, E, O, S, C e L e desafie as crianças:  

➢ Que palavras podemos formar com todas essas letras juntas? Não pode sobrar nenhuma letra. 
As crianças deverão experimentar até conseguir descobrir a palavra. Quando alguém conseguir, 
informe que esse é o título do texto de hoje e conversem um pouco sobre ESCOLA.  
Convide-os a ouvirem o texto para ver se a opinião deles sobre escola é a mesma do autor.  
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto, caprichando na prosódia para encantar os ouvintes. 
2º: Diga que você trouxe uma caixa falante. Ela tem umas perguntas para fazer. Coloque uma música 
e informe que a caixa passará de mão em mão até a música parar; quem estiver com a caixa em mãos 
terá que tirar um papel de dentro e dizer para o grupo o que a caixa lhe perguntou. 
Sugestão de perguntas:  

1) O que José Paulo Paes falou sobre a escola? 
2) Segundo o texto, quem é a chefe da escola? 
3) Na frase: “A gente não manda em ninguém.”, quem seria “A gente?”  
4) Que notas são dadas pelo piano? E pelo banco? E pela professora? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. 
4º: Diga às crianças: 

➢ Hoje faremos uma leitura diferente. Vocês vão ler o texto e eu vou gravar no celular. Ao final, 
vocês ouvirão a gravação/áudio e avaliarão a leitura que fizeram.  
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Leiam o texto coletivamente e, em seguida, solicite que as crianças leiam, silenciosamente, o texto 
mais algumas vezes enquanto você acompanha a leitura de alguns alunos. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Nesse texto há uma expressão com dois sentidos, o sentido real e o sentido figurado. Você sabe que 
expressão é essa? 
Forme duplas e cada dupla vai listar os vários significados de: 
- VAI PLANTAR BATATA: (plantar a leguminosa para que se reproduza; procurar o que fazer, deixar o 
outro em paz, dar um tempo.)  
- NOTAS: (notas de dinheiro, notas musicais, notas da escola, notas no sentido de anotações).   

➢ E nesse texto, qual é o sentido de VAI PLANTAR BATATAS?  
➢ E da palavra NOTAS?  

Escreva no quadro as palavras DIRETORA, ESCOLA, PROFESSORA. Leia-as com as crianças e informe 
que todas elas aparecem no início do poema, mas que você quer que elas (as crianças) identifiquem a 
ordem na qual as palavras aparecem.  

➢ Qual palavra aparece primeiro? Em que verso? Qual palavra aparece depois? Em qual verso? E 
qual aparece por último? Em qual verso?   

Faça perguntas: 
➢ O texto que lemos é... (Poético.)   
➢ De onde ele saiu, isto é, qual é a fonte? (Folha de São Paulo).  
➢ Qual é a sua função social / a sua finalidade? (Divertir, emocionar.).  

Em seguida, proponha que as crianças desenvolvam as atividades do bloco, acompanhando com 
atenção o desempenho e a autonomia das crianças no desenvolvimento da atividade. 
 
AB CONHECER 
Forme duplas e distribua entre elas uma lista com várias palavras. Solicite que elas circulem as 
palavras que têm as sílabas compostas por consoante e vogal, isto é, no padrão canônico. 
Prossiga orientando o grupo a procurar no texto ESCOLA palavras formadas apenas por 
Consoante/Vogal. 
Ex: DIRETORA – CASA – BATATA – SEJA – FICA.  
Pergunte: 

➢ Das palavras pesquisadas, qual tem a sílaba inicial FI? 
➢ E a sílaba final RA?  
➢ Qual é a sílaba inicial de DIRETORA? 
➢ E a sílaba do meio/medial de BATATA, qual é? 

Oriente as crianças a desenvolverem o bloco AB Conhecer em duplas e no menor tempo possível. 
Durante a atividade, circule entre as crianças para fazer as intervenções necessárias.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
PLANEJAR 
Leve para a sala uma cartinha de agradecimento e leia para a turma. 
Conversem sobre as características de uma carta.  
 
ESCREVER 
Desafie o grupo: 

➢ Vamos escrever uma cartinha de agradecimento ao convite feito na questão 17? 
➢ Aproveite para confirmar a presença dos seus pais na reunião.  
➢ Escolha nomes para a Diretora e não deixe de usar a letra maiúscula. 
➢ Registre o que você acha da iniciativa: É importante? Por quê? 
➢ Procure escrever com atenção para que o texto seja compreendido.  
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Peguem os seus cadernos e boa redação! Obedeçam às orientações do professor. 
 
REVISAR 

➢ Você foi criativo e colocou todas as informações necessárias? Lembrem-se de que as palavras 
são separadas e que as letras precisam ser bem-feitas.  

Acompanhe e oriente os alunos na revisão do texto. 
 
TEXTO 2: CONVITE 
Leiam coletivamente o texto. 
Circule no texto a palavra que corresponde à sua função social: (CONVIDAMOS.) 
Continue destacando nele as informações principais: 
- o motivo do convite; o local; a data; quem está convidando (EMISSOR); quem está sendo convidado 
(DESTINATÁRIO). Vejam se todas as informações são necessárias e se não falta nenhuma informação 
relevante para o entendimento do texto. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse: 

➢ Quais foram os textos que lemos hoje? 
➢ Qual deles é escrito em versos, apesar de não ter rimas?  
➢ O texto que tem a função social de motivar os pais a se fazerem presentes numa reunião de 

escola é o... 
➢ Que texto cita um evento que vai acontecer pela primeira vez?  

Faça uma lista com as características principais de cada um dos textos lidos no dia. Comparem as 
duas listas e desenvolvam a questão do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
Leia um texto para as crianças. Pode ser um texto do livro didático ou da sala de leitura. 
a) Preparação para a leitura: 
Escreva na lousa o título do texto que lerão hoje. Peça às crianças que pensem em palavras que elas 
acham que vão aparecer no texto. Cada criança deve escrever dez palavras em seu caderno. À 
medida que você for lendo, elas devem fazer um X em cada palavra que aparecer no texto.  
 
b) Faça a leitura do texto: solicite que as crianças acompanhem em seus livros. Repita a leitura se as 
crianças acharem necessário. 
 
c) Depois da leitura: faça alguns questionamentos sobre o texto, seguindo as orientações do livro. 
 
 

ATIVIDADE 5: 
TEXTO: A CAMINHO DA ESCOLA (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Apresente uma lista de palavras começadas pela letra E. Não se esqueça de incluir na lista a palavra 
ESCOLA. 
Informe às crianças que o texto de hoje é A CAMINHO DA ... e as crianças deverão descobrir na lista a 
palavra que complementa o título. 
ESTRADA      ERVILHA      ESTRELA      ESCOLA     ESTANTE 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
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2º: Converse com as crianças: O texto traz nomes de seis pessoas. Quais são os nomes? Onde mora 
Inácio? E Damião? Quais são os meios de transporte que aparecem no texto? 
Conversem sobre a forma, o meio de transporte e o percurso que as crianças (seus alunos) usam para 
chegar até a escola. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Faça uma leitura ANTIFÔNICA (o professor lê cada verso, indicando cada palavra que lê e as 
crianças repetem em seguida). 
Forme grupos, um de MENINAS e um de MENINOS. Cada grupo lerá um verso da poesia. 
No primeiro verso, o grupo de meninos é quem lê; no segundo, lê o das meninas e assim 
sucessivamente.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Diga:  
Vamos brincar de completar? 

➢ Eu começo a informação e vocês completam. 
➢ Ex: O texto de hoje tem _____ estrofes; 

      Três estrofes tem ______versos; 
      E uma tem apenas ______versos. 
      O autor do texto é ___________________________ 

➢ Quem gostaria de fazer perguntas sobre o texto? 
Informe que, quanto mais interessante for a pergunta, melhor será o resultado da atividade. 
Sugira que as crianças circulem no texto a palavra TROTE. Conversem sobre o significado a partir do 
contexto e validem pesquisando no dicionário. 
Desafie: Que outro significado a palavra TROTE pode ter? 

➢ O texto fala de alguns meios de transportes. Vocês já utilizaram todos os tipos de transportes 
citados no texto? 

➢ Qual transporte vocês nunca utilizaram? 
➢ O que vocês sabem sobre METRÔ? - E JANGADA? 

Desafie o grupo a brincar de V ou F sobre as características que o texto A caminho da escola tem: 
(    ) versos.                                        (    ) personagens que falam.             (    ) parágrafos.  
(    ) palavras que rimam.                (    ) estrofes.                                        (    ) uso de travessões.  
(    ) um narrador.                             (    ) frases longas.                               (    ) um final.  
- Se for verdadeira, ficarão de pé; 
- Se for falsa, permanecem sentados. 
 
AB CONHECER 
Façam um ditado de letras. A partir delas, as crianças irão descobrir e escrever palavras do texto. 
OBS: Dite um por um os conjuntos de letras que compõem cada palavra que você quer que elas (as 
crianças) descubram. 
Convide-os a desenvolverem as questões do bloco AB Conhecer em duplas ou trios. Aproveite para 
misturar os alunos de níveis diferentes para que se ajudem.   
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Comece relembrem o conceito de frases afirmativas. 

➢ O que é afirmar? (É dizer com certeza.).  
➢ Quem sabe falar uma frase afirmativa? (Aguarde a participação das crianças.)  

Desafie: 
➢ Agora vou falar uma frase negativa e vocês vão transformá-la em afirmativa. Combinado? 

Ex: Hoje não houve aula. 
➢ As crianças da minha sala não foram ao laboratório. 
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Desenvolvam a questão do bloco solicitando que as crianças leiam o enunciado e respondam com 
autonomia.  
 
TEXTO 2: MAPA DO CAMINHO DA ESCOLA 
Proponha que as leiam o texto 2 e pergunte: 

➢ Que texto é esse? (Mapa.)  
➢ Você já utilizou um texto assim?  

Conversem sobre a função do mapa, o que ele representa. Façam a leitura das informações, 
localizem a casa de Lia e a escola; descrevam o itinerário, o caminho que liga a casa de Lia até a 
escola. Façam este percurso oralmente, iniciando da casa de Lia e depois iniciando, saindo da escola 
para que os alunos percebam a diferença. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Hoje lemos um poema e um mapa.  

➢ Quantos versos tem o poema? (15 versos.) 
➢ E quantas estrofes? (4 estrofes: 01 de três versos e 03 de quatro versos.)  
➢ As estrofes têm a mesma quantidade de versos? (Não.)  
➢ Quem é o autor? (Fábia Terni)  
➢ O texto 2 de hoje é um mapa. O que você sabe sobre o mapa? 
➢ O mapa que lemos indica que caminho? (O caminho que Lia faz de casa para a escola.) 
➢ Qual dos textos de hoje tem mais imagens do que palavras? (O mapa.)  
➢ Qual foi a fonte de onde o mapa foi retirado? (Um site da internet.)    

 
 

ATIVIDADE 6: 
TEXTO: JOSÉ PAULO PAES (BIOGRAFIA) 
PREDIÇÃO 
O texto de hoje é muito interessante. Ele fala da vida de alguém, mas não é fofoca. Você sabe como 
se chama esse tipo de texto? 
Com esse texto, nós vamos conhecer um pouco da vida e do trabalho do autor do texto ESCOLA. 
Vocês lembram quem é ele? 
 
LER É LEGAL!  
1º: Leia sozinha e depois escolha três ou quatro crianças para lerem com você, enquanto a turma 
acompanha silenciosamente. 
2º: Chame atenção das crianças para o nome do autor José Paulo Paes.  

➢ Em que cidade ele nasceu? 
➢ Taquaritinga fica em ... 
➢ Ele nasceu em 1926. Vocês conseguem descobrir quantos anos ele teria agora? 
➢ Dê a dica da subtração do ano que nasceu pelo ano corrente. Só dê essa dica depois que eles 

derem sugestões sobre a idade. 
➢ Que mudança importante aconteceu na vida profissional dele? 
➢ Você já leu outros textos dele? Quais? 
➢ José Paulo Paes é carioca, mineiro ou paulista?  

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto para esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter 
ficado na leitura anterior.  
4º: Combine com as crianças que você vai numerar as filas de 1 a 4 e cada fila corresponderá a um 
parágrafo do texto. Proponha que elas numerem os parágrafos dos seus textos. Comecem a leitura. 
Após a leitura por filas, indique alguns alunos para fazerem a leitura do texto completo. Coloque com 
clareza os critérios a serem observados: PRECISÃO e ENTONAÇÃO.  
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Finalize uma leitura coletiva do texto completo. A leitura poderá ser refeita observando dificuldades 
observadas e que podem melhorar.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ O texto de hoje é uma biografia. O que é biografia? 
➢ O texto de hoje fala da vida de quem? 
➢ O que o texto diz sobre ele? 
➢ Todo mundo pode ter uma biografia? 
➢ Para que serve uma biografia? 
➢ Que tipo de texto é esse? Poético? Informativo? Descritivo? 
➢ Quando a própria pessoa conta a própria vida/história à biografia vira uma... (Autobiografia.) 

Desenvolvam as questões do bloco, recorrendo ao texto sempre que for preciso. 
 
AB CONHECER 
Escreva no quadro vários nomes de pessoas e, de maneira planejada, escreva alguns com a letra 
inicial minúscula. 
Proponha que as crianças leiam e descubram se tem alguma palavra escrita errada. 
Recapitule o uso da letra maiúscula, para garantir que todas as crianças esclareçam suas dúvidas, e 
desenvolvam com segurança as questões do bloco.   
Faça um sorteio com os nomes das crianças. Cada criança tira um papel que só deve ser trocado se 
tiver o nome da própria criança. Com o nome do colega em mãos, cada criança irá desenvolver a 
atividade individualmente. Ao final, quando todos terminarem, cada criança deverá pegar e corrigir o 
caderno da criança cujo nome está com ela.  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Retornem ao texto e proponha que as crianças pintem no texto: 
- De azul, o ponto final; 
- De verde, as vírgulas. 
Em seguida, pergunte: 

➢ Que sinais de pontuação não encontramos na biografia lida? 
 Ressalte para que serve cada um deles e chame atenção para as modificações que a entonação 
(pontuação) pode fazer nas frases. Façam vários exercícios oralmente, mudando a pontuação final 
das frases e alterando a entonação. 
Desenvolvam as questões do bloco, mantendo a atenção nas crianças com maiores dificuldades. 
 
TEXTO 2: CAPA DE LIVRO E FOLHA DE ROSTO 
Leia os textos com os alunos.  
Solicite que os alunos grifem na folha de rosto as informações que não aparecem na capa. 
Se possível, leve este livro ou outro de literatura infantil para que os alunos possam identificar a capa 
e a folha de rosto.  
Estimule-os a observarem que informações estão em cada uma delas, as que se repetem as que se 
diferenciam etc.  
Respondam as questões sobre o livro e não deixe de reconhecer os avanços do grupo e individuais. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Comparem os dois textos (Biografia e Capa de livro) e vejam o que eles têm em comum. Façam uma 
lista com as características principais de cada um deles. 
Coletivamente, destaquem colorindo as características que não podem faltar em cada gênero.  
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ATIVIDADE 7: 
TEXTO 1: APRENDA UM POUCO MAIS SOBRE A CIGARRA (INFORMATIVO) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje foi retirado da Revista Ciência Hoje para Crianças (CHC). Vocês conhecem? Ela 
é uma revista científica impressa e eletrônica com muitas informações para as crianças. 

➢ O nosso texto de hoje é INFORMATIVO. Para que serve um texto assim? 
➢ Com esse texto, teremos muitas informações sobre uma das personagens de uma fábula muito 

conhecida. Alguém imagina qual é? A outra personagem é uma formiga, então quem será?   
Vamos ouvir o texto e validar as ideias?  
 
LER É LEGAL!  
1º: Leia duas ou três vezes, com as crianças acompanhando. Em seguida, leiam juntos. 
2º: Pergunte:  

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Sobre o que o texto fala? 
➢ O que vocês já sabiam? 
➢ O que vocês descobriram com o texto? 
➢ Vocês gostaram das informações?  
➢ Vocês conhecem outros textos com esse personagem? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Convide as crianças a lerem o texto omitindo a palavra CIGARRA. 
Se fosse escrito sem essa palavra, nós compreenderíamos o texto? Vamos ler certinho? Proponha a 
leitura silenciosa, enquanto você acompanha a leitura de algumas crianças. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ O título do texto de hoje é... 
➢ Esse texto foi retirado de uma... chamada... 
➢ O que você aprendeu com esse texto? 
➢ Porque traz muitas informações, esse tipo de texto é conhecido como... (informativo.).  
➢ Quantas informações esse texto traz? Sugira que as crianças pintem cada informação de uma 

cor diferente. 
➢ Qual das informações você achou mais interessante? 

 
AB CONHECER 
Apresente o alfabeto e solicite que as crianças reconheçam as letras na ordem e também saltando.  
Convide as crianças a falarem nomes de coisas/bichos que tem relação com jardim. Registre. 
Logo depois, leiam a lista e questione as crianças sobre o nome das letras iniciais das palavras lidas.  
Prossiga escrevendo no quadro todos os artigos: o/a/os/as/um-uma/ uns-umas. Vá estimulando os 
alunos a pensarem sobre o artigo que pode ser usado a cada palavra listada.  
Ex: Lagarta usa-se A ou O? Um, uma.  uns e umas? 
Faça isso com todas as palavras da lista.  
Proponha que as crianças, em duplas, desenvolvam as atividades do bloco. Aproveite para circular e 
questionar as crianças sobre o que estão fazendo e por que estão fazendo.    
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Oriente os alunos na produção de frases iniciadas com artigos.  
Aproveite e dê sugestões para a escrita das frases. Garanta que as crianças leiam atentamente as 
frases para fugir das repetições e para produzir com maior criatividade e autonomia, além de 
conhecimento da língua escrita.  
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TEXTO 2: CIGARRA (ORIGAMI OU DOBRADURA) 
Leia o texto. Ajude as crianças a perceberem que o texto, com a exceção do título, possui apenas 
imagens. Converse com eles que estas imagens representam um passo a passo para a confecção de 
uma cigarra em papel. Discutam sobre a necessidade de se seguir rigorosamente todos os passos e 
em sequência. Reforce que é um texto instrucional que tem como objetivo ensinar a fazer uma 
cigarra com papel. 
Siga o passo a passo com todas as crianças e vá trabalhando nas dificuldades comuns na interação 
com textos instrucionais.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Comparem os dois textos do dia, informativo e instrucional e discutam sobre suas semelhanças e 
diferenças. 
Abra o espaço para as crianças poderem, inclusive, discordar. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para história: 

➢ Vou ler para vocês a história de um meio de transporte e de um senhor muito legal. 
➢ Quem sabe o nome dele? 
➢ Quem contou essa história foi a Ruth Rocha e ela se chama O TRENZINHO DO NICO... Rima 

com legal. É Nico... 
 
b) Leia a história: 

O TRENZINHO DO NICOLAU 
Lá vai Nicolau com seu trenzinho... 
Sobe montanha, atravessa rio, desce ladeira, cruza desvio, piuííí... Piuííí... 
Adeus menino que joga bola... 
Adeus mulheres que lavam roupa... 
Adeus vaquinha que come grama... 
Adeus, adeus... 
Lá vai Nicolau com seu trenzinho. 
Sai de manhã, de manhã cedinho... 
Quando o sol se levanta Nicolau vai longe... 
Quando a lua brilha, quando o sol se esconde... 
Nicolau, de volta, a fumaça solta pela chaminé. 
Apita contente, acena pra gente, entra na estação. 
Cada passageiro é como um amigo do coração. 
Mas o tempo passa, tudo modifica... 
O trenzinho cansa, no desvio fica. 
Pobre Nicolau! Também se cansou. 
E por isso, um dia, se aposentou... 
Pra sua casinha junto à estação, Nicolau voltou. 
E plantava flores, rosas, violetas... 
Mas muito sozinho, Nicolau ficou! 
E do seu trenzinho ele se lembrou... 
A estação de trens ele visitou. 
E lá num cantinho, o seu velho amigo ele encontrou. 
E lá no desvio estava o trenzinho. 
Enferrujando bem devagarinho... 
Um trenzinho tão valente! Que levava tanta gente! 
Que levava nos vagões gostosas laranjas, bonitas bananas, cheirosos limões... 
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E Nicolau viu, comovido, que seu trenzinho pro ferro-velho ia ser vendido... 
Então Nicolau se resolveu: comprou o trenzinho e nunca mais ficou sozinho. 
A criançada vive brincando no seu quintal. 
O dia inteiro se ouve dizer: posso brincar no seu trenzinho, seu Nicolau? 
E de tardinha, só pra lembrar os velhos tempos, de brincadeira, seu Nicolau acende a caldeira. 
E apita piu-iiiiiiiiiiii... 
E na caldeira meio amassada, ele faz pipocas pra criançada. 

 
Rocha, Ruth. O Trenzinho do Nicolau. Col. Vou Te Contar. Rio de Janeiro: Salamandra, 2011. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Vocês gostaram do texto? E gostaram do seu Nicolau? 
➢ O que aconteceu com o Seu Nicolau? 
➢ O que ele fez para nunca mais ficar sozinho? 

 
d) Jogo dos SETE ERROS: 
Proponha que as crianças formem duplas para desenvolverem essa atividade. Você coloca na lousa e 
as crianças respondem em seus cadernos. 
Das palavras abaixo, sete estão escritas corretamente e sete não. 
 

TRENZINHU RIO LONGE MONTANIA NICULAU 

COME MENINU BRILHA VOUTA VALENTE 

BRICANDO QUINTAL TEMPOS ESTASSÃO  

 
 

ATIVIDADE 8: 
TEXTO 1: A CIGARRA E A FORMIGA (FÁBULA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem dois personagens e é uma fábula. Vocês lembram o que é FÁBULA? 
OBS.: Professor, construa/elabore um conceito claro e adequado ao grupo. 

➢ A fábula de hoje tem um personagem que só trabalha e outro que só canta. Quem são eles? 
➢ Isso mesmo! A CIGARRA E A FORMIGA. 
➢ Vocês precisam ficar atentos à leitura para dizer o que observaram de diferente. 

OBS.: A observação é acerca do tamanho do texto lido hoje, comparado ao que ouviram ontem. O 
texto de hoje é bem curtinho e conta uma história. 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Pergunte: 

➢ E então? O que vocês observaram entre o texto de hoje e o que ouvimos ontem? 
➢ O tamanho do texto é o mesmo? 
➢ Os personagens agem do mesmo jeito nos dois textos? 
➢ Os autores são os mesmos? 
➢ Na vida real tem pessoas que agem como a cigarra e a formiga. Vamos conversar um pouco 

sobre isso. 
OBS.: Professor, ressalte a importância do trabalho em equipe e individualmente.  
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. Solicite que as crianças marquem, durante a leitura, 
as palavras que lhes são desconhecidas. 
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4º: Leiam o texto duas ou três vezes. Para cada leitura, observe a precisão, mas faça as intervenções 
sobre velocidade e entonação. 
Finalize indicando uma ou mais crianças para ler o texto completo.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ Os personagens do texto de hoje são também o título da história. Quem são eles? 
➢ Na realidade, a cigarra e a formiga falam? E no texto, isso acontece? 
➢ Existe um gênero textual no qual os personagens apresentam comportamento de humanos. 

Esse texto é uma... (fábula.)  
➢ Esse texto tem rima? Tem estrofe? Como ele se apresenta? Quais são as características dele? 
➢ Informe: Todos os textos podem ser lidos, mas cada um tem um jeito próprio de escrever e 

ler. 
Chame atenção para a estrutura da fábula e ressalte o ensinamento que ela traz. 

➢ Como se chama o ensinamento que as fábulas trazem ao final do texto? (Moral). 
Desenvolvam as atividades do bloco lendo com atenção os comandos e conversando para perceber o 
entendimento das crianças sobre o que deve ser feito.  
 
AB CONHECER 
Comece solicitando às crianças que abram os cadernos para fazermos um ditado. Durante o ditado, 
chame atenção para o uso da letra cursiva com atenção e capricho. Ajude-os no que for preciso.  
Em seguida, pesquise no texto as palavras terminadas em R. (PEDIR e COMER) 
Quando as crianças encontrarem, pergunte: 

➢ As palavras que vocês encontraram são nomes de objetos, pessoas ou animais? 
➢ Se não são nomes de coisas (substantivos) ou características (adjetivos), o que elas são? (Pedir 

e comer são ações/verbos.) 
➢ Quem sabe falar outros verbos/ações? Liste. 
➢ Que palavras terminadas em R você conhece e que não são verbos/ações? 

(MAR/SABOR/VAPOR/REVÓLVER/CARATER/COR/AMOR...) 
Oriente-os a fazerem uma tabela com duas colunas, como no exemplo abaixo: 
 

Palavras com R no final (substantivos) Palavras/Ações com R no final (Verbo) 

MAR                              COR PEDIR                                        DORMIR 

SABOR                           AMOR COMER                                     SENTIR 

VAPOR                           SINGULAR SALVAR                                     CANTAR 

REVÓLVER                     JAIR TER                                           DANÇAR 

CARATER                       VILMAR SER                                           TRABALHAR 

 
Aproveite para resgatar os conteúdos os sons e uso da letra R. 
Ao final, proponha que elas desenvolvam as questões do bloco sozinhos e circule entre as crianças, 
observando o desempenho e atendendo as dúvidas e dificuldades sentidas. Valide ao final, 
reconhecendo os avanços e estimulando as novas conquistas. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Distribua lápis coloridos e proponha que as crianças pintem no texto: 

✓ de azul, as vírgulas; 
✓ de amarelo, os pontos finais; 
✓ de verde, os dois pontos; 

de vermelho, as interrogações; 
✓ de marrom, os travessões; 
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✓ de lilás, as exclamações.  
Você pode quantificar e/ou representar num gráfico a quantidade de sinais encontrados.  Conversem 
sobre a função de cada um dos sinais de pontuação, dando maior ênfase aos dois pontos e travessão. 
Prossigam circulando os artigos que aparecem na fábula. Em seguida, conversem sobre quantos 
artigos aparecem no texto e qual o que mais aparece. 
 
TEXTO 2: BOLO FORMIGUEIRO (INSTRUCIONAL) 
O texto que vamos ler agora é uma receita de BOLO FORMIGUEIRO.  

➢ Por que será que tem esse nome? 
➢ Será que um dos ingredientes é formiga? 

Peça que leiam o texto silenciosamente e retome a pergunta para ver se as crianças perceberam a 
relação entre o granulado e as formigas.  
Continue perguntando: 

➢ Quantas partes tem o texto? Quais são? 
➢ O texto apresenta mais ingredientes ou instruções? 
➢ Qual é a função da receita que acabamos de ler?   

Desenvolvam as questões do bloco. Professor aproxime-se das crianças que apresentarem 
dificuldades em identificar os gêneros e suas características.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO: 
Conversem sobre os textos lidos no dia e oriente as crianças a pensarem sobre: 

➢ O que eles têm em comum? (Semelhanças.) 
➢ No que eles diferem? (Diferenças.)  

Faça perguntas que levem o grupo a pensar sobre as características dos textos. 
Ex: Qual dos textos traz instruções a serem seguidas? 
      Qual dos textos tem uma moral, um ensinamento? 
      Qual dos textos tem personagens que são animais com características de humanos?  
      Qual dos textos tem como resultado um alimento doce?  
Desenvolvam a questão do bloco com atenção e caprichando na letra.  
 
 

ATIVIDADE 9: 
TEXTO: SEU JABUTI (CONTO) 
PREDIÇÃO 
Sorteie entre as crianças fichas com nomes de animais, dentre eles o nome JABUTI. 
Cada criança vai ler o nome, quantificar as letras, as sílabas e pensar nas características desses 
animais.  
Logo depois você dará pistas do animal que dá nome ao texto e as crianças vão tentar descobrir. 
Uma pista interessante é: 
O personagem do texto carrega sua casa para onde vai. 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Questione: 

➢ Vocês gostaram dessa história? Quem são os autores? 
➢ Segundo o texto, como é o jabuti? 
➢ O jabuti leva a casa no “cangote”. Onde é o cangote? 
➢ O que o jabuti diz sempre baixinho? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
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4º: Combine com as crianças que agora um grupo vai ser o narrador, contar a história, e o outro será 
o jabuti. Sugira que as crianças escrevam N para as partes do texto onde o narrador fala e J para as 
partes em que o jabuti fala.  
OBS: Podem ensaiar e depois façam pra valer. 
Indique uma ou duas crianças para fazerem a leitura do texto completo. Finalize com a leitura 
coletiva imitando a sua leitura exemplar feita no início da aula. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ O texto de hoje tem dois autores. Quem são eles? 
➢ Qual é o título da história? 
➢ O que ele diz sobre viver? 
➢ Que palavras aparecem no texto e que você não tem certeza ou desconhece o significado? 
➢ Vamos listá-las? E agora, vamos procurar no dicionário? 

Mantenha os dicionários ao alcance das crianças para que elas adquiram autonomia, que deve ser 
constante e que levarão para toda a vida. 

➢ O texto SEU JABUTI é uma piada? Um conto? Um texto informativo? 
➢ Esse texto tem parágrafos ou estrofes? Quantos? Oriente as crianças a enumerá-los.  
➢ Esse texto tem uma pessoa que conta a história. Essa pessoa é o... 

Converse com as crianças sobre o fato de que alguns textos o narrador é o personagem. 
 
AB CONHECER 
Faça um ditado de palavras começadas pelas letras G ou J. 
Das palavras ditadas, as crianças deverão escolher seis e circulá-las.  
Em seguida, você fará um bingo das palavras ditadas e a criança que tiver marcado todas as palavras 
que você ditou será a ganhadora. 
Indique uma criança para ler cada um dos enunciados e convide as demais para explicarem o que o 
colega leu. 
Valide e reforce cada comando. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
PLANEJAR 
Escreva no quadro alguns nomes de animais: 
COELHO  -    RAPOSA   -   VACA   -   CORUJA   -   JACARÉ 
Leia os nomes e converse sobre as características, o habitat e o comportamento de cada um.  
Releiam o texto SEU JABUTI e busquem inspiração nele para escrever um conto sobre um dos animais 
da lista. 
Elenquem as características de um conto: Título, parágrafos, ordem dos fatos, ambiente onde 
acontece e conclusão.  
 
ESCREVER 
Oriente os alunos na produção de um o conto baseado no texto SEU JABUTI com o nome dos 
personagens pesquisados na lista apresentada inicialmente.  
Reforce a utilização de inicial maiúscula e pontuação final e da necessidade de serem criativos. 
 
REVISAR 

➢ Você foi criativo e colocou todas as informações necessárias? Lembrem-se de que as palavras 
são separadas e que as letras precisam ser bem-feitas.  

Acompanhe e oriente os alunos na revisão do texto. 
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TEXTO 2: TIRINHA DO CASCÃO 
Amplie a tirinha e afixe no quadro, omitindo o último quadrinho. 
Explore todo o primeiro quadro. Em seguida, do segundo. (Observem o cenário/ambiência; 
personagens/expressões faciais/ elementos gráficos; as falas; as onomatopeias...). Observem o que 
muda em cada um dos quadros. Desenvolvam as questões do bloco. 
Pergunte às crianças: 

➢ E agora, o que vocês acham que vai acontecer no último quadrinho? 
Aguarde com atenção a resposta das crianças e ressalte com elas as características do personagem 
para ajudá-las no entendimento.   
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ Hoje lemos um conto e uma tirinha. 
➢ Qual deles é o texto  

- Que conta uma história? 
- Que é curtinho? 
- Que tem humor? 
- Que tem um jabuti como personagem? 
- Que tem apenas linguagem escrita? 
- Que tem imagens e palavra? 
- Que tem dois autores? 
Comparem os dois textos, discutam sobre suas semelhanças e diferenças e desenvolvam a questão 
do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
Leia um texto para as crianças. Pode ser um texto do livro didático ou da sala de leitura. 
 
a) Preparação para a leitura: 
Escreva na lousa o título do texto que lerão hoje. Peça às crianças que pensem em palavras que elas 
acham que vão aparecer no texto. Cada criança deve escrever dez palavras em seu caderno. À 
medida que você for lendo, elas devem fazer um X em cada palavra que aparecer no texto.  
 
b) Faça a leitura do texto: solicite que as crianças acompanhem em seus livros. Repita a leitura se as 
crianças acharem necessário. 
 
c) Depois da leitura: faça alguns questionamentos sobre o texto, seguindo as orientações do livro.  
 
 

ATIVIDADE 10: 
TEXTO: CAIXA MÁGICA DE SURPRESA (POEMA) 
PREDIÇÃO 
Converse com as crianças:  

➢ O título do nosso texto é CAIXA MÁGICA DE SURPRESA. Vocês imaginam o que diz o texto? 
Após a participação das crianças dê pistas: 

➢ O que é que fala, mesmo sem ter voz? 
➢ O que é que faz a gente viajar sem sair do lugar? 
➢ Não é uma árvore, mas tem folhas. O que será? 
➢ O nome dessa caixa pode se formar com as letras R O I V L. Quem consegue descobrir? 

 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
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2º: Converse com as crianças: O autor diz que o livro: “É AMIGO E COMPANHEIRO.” O que significa 
essa afirmação? 
Registre as ideias das crianças. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Todas as crianças irão numerar nos cadernos os versos do texto CAIXA MÁGICA DE SURPRESA. 
Convide a turma a formar dois grupos. Escolha dois representantes, um de cada grupo, para jogar o 
dado. O que conseguir um número par lerá os versos de números pares. O que conseguir um número 
ímpar, lerá os ímpares. 
Conclua o momento fazendo uma leitura coletiva que você pode interromper a qualquer momento 
para fazer intervenções que promovam o avanço da leitura do grupo. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Pergunte:  

➢ Por que o autor diz: 
QUE O LIVRO É UMA BELEZA? 
QUE NO LIVRO A GENTE DESCOBRE TUDO? 
QUE O LIVRO TEM ASAS? 
QUE O LIVRO É PARQUE DE DIVERSÕES? 
➢ E vocês, como definiriam o LIVRO? 

Converse com as crianças:  
➢ Se vocês fossem desafiados a escolher outro título para o texto, que título vocês escolheriam? 

OBS: Valorize as ideias das crianças e peça que elas justifiquem a sugestão. 
Forme grupos de seis crianças. Cada criança receberá uma tarjeta sobre o texto lido. 
Ex:  Fonte do livro / Data da publicação/ Autor/ Editora/ Local da Publicação/Título. 
Em seguida, coloque no centro do grupo um envelope contendo tarjetas com as informações que 
correspondem aos quesitos que as crianças já dispõem. 
(Editora Paulus / Caixa mágica de surpresa /Caixa mágica de surpresa / São Paulo /1984 / Elias José) 
Proponha que as crianças desenvolvam em duplas as atividades do bloco.  
 
AB CONHECER 

➢ Vamos brincar de OLHO VIVO: 
- O professor marca as palavras onde o “e” tem som de “i”. 
- As crianças acompanharão a leitura com lápis na mão para grifar as palavras com essa característica. 
- O professor combina com os alunos que, durante a leitura, eles devem circular com lápis todas as 
palavras terminadas em e ou i. 
Ao final, faça uma validação coletiva, aproveitando para reforçar os conteúdos em estudo. 
Desenvolvam as questões do bloco. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Escolha palavras que tenham a letra e no final, mas com som de i. Proponha uma correção dinâmica. 
 
TEXTO 2: FEIRA DE TROCA DE LIVROS (CAMPANHA) 
Oriente os alunos na leitura do cartaz com a campanha. Lembre o objetivo, intenção comunicativa 
deste texto que é convencer da importância da leitura e da troca de livros usados por outros. 
Destaquem, grifando, cada uma das informações do texto e vejam se não falta nenhum dado 
importante. Respondam às questões do bloco. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Ressalte qual é o objetivo e quais são as características dos textos lidos no dia (poema e campanha). 
Comparem a estrutura e os elementos de cada um. 
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Chame atenção do grupo para a função de cada texto: 
➢ Para que serve um poema? 
➢ E uma campanha? 

Desenvolvam a questão do bloco.  
 
 

ATIVIDADE 11: 
TEXTO 1: BRINCANDO DE AMOR (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Procure gerar expectativas nas crianças para ler o texto:  

➢ Hoje vamos ler uma poesia, mas as palavras que formam o título estão desordenadas. 
➢ Vamos organizar? (Afixe ou escreva no quadro o título do texto com as letras que formam as 

palavras desordenadas: ANDOBRCAIN   ED   RMOA.    
➢  Qual será o título do texto?  

OBS: Aguarde as sugestões das crianças, sugira que elas peguem seus cadernos de atividades e leiam 
o título do texto para validar. 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça a leitura exemplar do texto. É recomendado que você conheça o texto antecipadamente 
para garantir o ritmo exigido pelo gênero poesia, sem cometer erros.  
2º: Em seguida, converse com o grupo:  

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Qual é o título? 
➢ Qual é a primeira palavra do título?  
➢ E a última? 

Oriente as crianças que circulem no texto as respostas acima.  
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. 
4º: Organize com as crianças a leitura antifônica do texto. Leitura antifônica é a que o professor lê 
indicando com o dedo/ou objeto o que está lendo e as crianças repetem a leitura com o mesmo 
ritmo e entonação. 
Logo depois, combine que farão, em pequenos grupos, uma leitura de revezamento. Cada um lerá 
um verso do texto. Você deve reforçar o que é estrofe. 
Escolha alguns alunos para acompanhar a leitura e fazer as sugestões (intervenções) na fluência de 
leitura. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 

➢ O texto que lemos é um... (poema).  
➢ Como chamamos a pessoa que fala no poema? (Eu lírico).  
➢ O eu lírico está vivendo um sentimento muito forte. Você sabe qual é? (Paixão.)  

Quantifiquem as linhas do texto.  
➢ Como chamamos as linhas de uma poesia? (Versos) 

Quantifique os grupos de versos do texto. 
➢ Como chamamos o grupo de versos? (Estrofe.) 
➢ O texto de hoje tem rimas? Quais?  

Desafie as crianças a circularem no texto 
a) de amarelo, as palavras que estão no plural;  
b) de azul, as palavras que estão no singular. 

Conversem sobre o sentido de algumas palavras do texto que são pouco familiares e estimule o 
grupo a levantar hipóteses sobre seus significados. Faça um levantamento coletivo dos significados 
das palavras circuladas.  Validem os significados pesquisando-os no dicionário.  
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Ex: fundura; órbitas; farol.  
Observem o texto poético e listem coletivamente as características dele. A cada característica citada, 
localize e grife no texto. 
Vá relacionando as características ao tipo de texto (versos, quadrinhas/estrofes, rimas etc.). 
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões 
antes de responderem garantindo o entendimento por parte de todos. 
 
AB CONHECER 
Relembre com as crianças a sequência das letras do alfabeto.  
Em seguida, desafie-os a falarem a formação das palavras que você escreverá no quadro: 
Ex:  LUZ   GUDE   ÓRBITAS.  
Leiam e pergunte: 

➢ Qual é a primeira letra da palavra LUZ? (L.) 
➢ A letra L é uma vogal ou consoante? (Consoante) 
➢ Então a palavra luz é formada por CONSOANTE/VOGAL/CONSOANTE. 
➢ E a palavra GUDE? (Faça o mesmo procedimento as três palavras do quadro).  

Desenvolvam as questões do bloco estimulando o grupo a ler os enunciados e dando às crianças 
maior autonomia para resolverem sozinhas.  
Proponha que resolvam a cruzadinha coletivamente e veja o grau de participação das crianças. 
Enquanto isso, atenda de forma individualizada as crianças que apresentam maiores dificuldades.  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Leiam a estrofe do texto, quantifique e registre: 
- o número de palavras por verso; 
- o número de versos da estrofe; 
- o número de palavras da estrofe.  

➢ É hora de conhecer os pronomes possessivos.  
➢ Que palavras do texto lhe fazem entender que algo pertence a alguém? (TEUS/ MEUS) 
➢ O que estas palavras indicam no texto? (POSSE, ou seja, que os OLHOS são de alguém.)   
➢ Vamos circular no texto palavras que dão ideia de posse? (TEU, SEU, MINHA, TUA, SUA, 

NOSSA etc.).   
Circulem a primeira e a última palavra do texto.  
Desenvolvam as questões do bloco acompanhando de perto as crianças com maior dificuldade e 
estimulando a participação de todas.    
 
TEXTO 2: CARTÃO 
Leiam o texto e conversem sobre a função comunicativa do texto que é felicitar, homenagear uma 
pessoa pelo dia dos namorados. 
Após a leitura pergunte: 

➢ O texto tem emissor e destinatário? (Não). 
➢ Quem oferecer esse cartão para alguém, deve ser porque... (Namora essa pessoa.)  
➢ O assunto do texto é... (a satisfação e o desejo de permanecer juntos.) 
➢ O que é ser PAR? (É ser dois, ser um casal.)  
➢ A ilustração favorece a compreensão do leitor sobre o texto. O que a ilustração do cartão lhe 

diz? (Opinião pessoal). 
➢ Em que dia do ano esse cartão deverá ser enviado? (Dia 12 de junho).  
➢ Onde esse texto foi encontrado, qual a sua fonte? (Num site da internet.) 

Desenvolvam as questões sobre o texto 2. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
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➢ Quais foram os textos que lemos hoje?  Qual é o maior?  
➢ Qual é o gênero do texto 1? E do texto 2?  
➢ O que os textos de hoje têm em comum? (A temática: amor, casal, namoro.) 
➢ E de diferente, o que os dois textos têm? (O gênero, a finalidade e a estrutura). 
➢ Qual é a finalidade do Texto 1? (Emocionar.) 
➢ Qual é a finalidade do texto 2? (Felicitar, homenagear pelo dia dos namorados.) 

Desenvolvam a questão do bloco solicitando as crianças que leiam a questão e conversem sobre o 
que deve ser feito. 
 
 

ATIVIDADE 12: 
TEXTO 1: PASSA-ANEL (INSTRUÇÃO DE JOGO) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje fala sobre uma brincadeira antiga.  
➢ Que brincadeiras antigas vocês conhecem? Liste. 
➢ Nessa brincadeira, tem um objeto que passa de mão em mão, mas ninguém sabe onde ele vai 

parar. 
➢ Será que essa brincadeira aparece na lista que fizemos? Releia a lista e relembrem como cada 

uma das brincadeiras listadas acontece.   
Convide o grupo a ouvir a leitura do texto com muita atenção para validar as ideias.  
 
LER É LEGAL 
1º: Faça a leitura exemplar do texto.  
2º: Valide as ideias que as crianças expuseram sobre o nome da brincadeira durante a predição. 
Solicite que grifem no texto o título.  
3º: Realize uma segunda leitura, garantindo que qualquer dúvida deixada pela leitura anterior seja 
esclarecida. 
4º: Desafie a turma a formar dois grupos para fazerem a leitura de revezamento, que se dará da 
seguinte forma: um grupo lê uma instrução, o outro grupo lê a seguinte e, assim, sucessivamente.  
Finalize com uma leitura coletiva, tendo como base o modelo de leitura feita por você e indique uma 
criança para ler no texto.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO 
Inicie uma conversa propondo que o grupo observe o texto para responder: 

➢ Qual é o título do texto? (Passa-anel).    
➢ Que palavra do texto pode ser substituída por CÍRCULO?  
➢ Qual é o gênero do texto? (Instrucional.)  
➢ Como o texto se apresenta? (Em tópicos.) Enumerem os tópicos. 
➢ Quantas instruções tem o texto? (8.) Qual é a primeira instrução? E a última?  
➢ As instruções obedecem a uma ordem. Você sabe por quê? (Se o jogo não fosse descrito na 

ordem, não daria para saber como se joga.)  
➢ Para que serve o texto de hoje? (Para ensinar a brincar/jogar Passa-anel.)  
➢ Que características ele tem? (Segue uma ordem numérica; explica o passo a passo; diz tudo o 

que se deve fazer; tem objetivo de ensinar a jogar/brincar.) 
➢ Que palavra inicia a primeira instrução? (Os).  
➢ Quantas palavras formam a instrução de número 6? (16) Circulem no texto.  
➢ Que palavra da instrução 6 significa notar, observar? (Perceber.) 
➢ A partir da leitura do texto, podemos afirmar quantas pessoas podem jogar? (O texto não diz.) 
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Desenvolvam coletivamente a questão 11, retornando ao texto para validar. Desenvolvam as demais 
questões do bloco. Acompanhe o desenvolvimento circulando entre as carteiras e garantindo o 
entendimento das crianças. 
 
AB CONHECER  
Escreva no quadro algumas palavras e solicite que as crianças descubram de qual palavra você está 
falando: 
Ex: ANEL      PAPEL        SOL       CORAL         CARACOL         FAROL        SACOLA   
Dê a dica:  

➢ Quero a palavra formada por 3 letras; 
➢ Apresenta o padrão CONSOANTE/VOGAL CONSOANTE; 
➢ Começa com S e termina com L; 
➢ Rima com lençol. 

Desenvolvam as questões do bloco em duplas. 
O professor marcará o tempo para ver qual a dupla e termina em menor tempo e de forma correta, 
as questões do bloco.  
Validem ao final.  
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Informe que agora eles vão escrever. Combine que precisam ficar atentos para escrever certo e 
caprichado (legível.).  
Leiam o enunciado da questão do bloco e converse sobre o que deve ser feito. 
Coloque-se à disposição das crianças para ajudá-las.  

• Relembre as regras para a escrita de frases: 

• Uso da letra inicial maiúscula. 

• Pontuar corretamente ao final da frase. 

• Ler e reler para ver se é preciso fazer alguma alteração.  
Desenvolvam a questão do bloco. Acompanhe atentamente o desempenho das crianças para 
promover avanços que gerem conhecimento e autonomia.  
 
TEXTO 2: O ANEL (CANÇÃO)  

➢ O texto que vamos ler agora é para ser cantado.  
➢ O texto de hoje é uma... (canção.) 

Escreva no quadro a palavra ANEL e pergunte: 
- Quantas vogais têm? 
- E quantas consoantes?  
- Quantas sílabas?  
- Que palavras rimam com anel?  
- Que palavra do texto é formada por CONSOANTE/VOGAL/CONSOANTE?  (MAR) 
- Que palavra é formada por CONSOANTE/VOGAL/CONSOANTE/VOGAL?  (DEDO)  

➢ Vamos ler o texto e grifar as palavras que vocês acabaram de falar?! 
Desenvolvam as questões do bloco. Professor, estimule a leitura dos enunciados pelo grupo e 
acompanhe as crianças garantindo que respondam compreendendo o que estão fazendo.   
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse:  

➢ Dos textos que lemos hoje, qual deles tem rimas?  
➢ Quais são os dois textos de hoje? (Instrução e canção.) 
➢ Qual deles tem rimas, estrofes e versos? (A canção.) 
➢ Qual deles tem instruções? (O texto 1: passa-anel.)  
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➢ Quantas são as instruções? (8) 
➢ O que diz a segunda instrução? 
➢ E a última?  
➢ Qual dos textos foi escrito e é cantado por Bia Bedran? (A canção.) 
➢ Qual é o título da canção? (O anel). 
➢ A semelhança entre os dois textos hoje é... (os dois tratam sobre anéis).   

Desenvolvam as questões do bloco com atenção aos comandos. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a leitura: 

➢ Vamos ouvir um texto sobre outra brincadeira bem antiga? 
➢ Ela tem um nome de bicho que não pode enxergar.  
➢ Que bicho será?   
➢ Vamos ouvir o texto para validar! 

 
b) Leitura: 
Comece a ler o texto cuidando para envolver as crianças. Garanta o ritmo e a entonação próprios da 
poesia.  

CABRA-CEGA 
Roseana Murray 

Meninos e meninas correm 
Pelo pátio, 
Enquanto apenas um 
Ou uma, 
Com um lenço amarrado nos olhos, 
As mãos esticadas como se fossem 
Aprisionar o vento, 
Busca um corpo em movimento. 
Há que tocá-lo como um instrumento 
Sempre em fuga. 
Um grito é a música. 

 
Roseana Murray. Brinquedos e brincadeiras. 2ª Edição. São Paulo: FTD, 2018.  

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ Qual é o nome da brincadeira? 
➢ Qual é o bicho que não enxerga na brincadeira?  
➢ Que material é necessário para que a brincadeira aconteça?  
➢ Como se brinca? (Possibilite que as crianças se envolvam e deem a sua opinião.) 

Desafie:  
➢ Que palavra do texto significa prender? (Aprisionar) 
➢ Que palavra do texto pode ser trocada por somente? (Apenas) 

 
d) Arte que veio da história: 
Forme duplas ou trios e cada grupo deverá escolher um verso do texto que corresponda a um 
procedimento da brincadeira e ilustrar. 
 
e) Movimento: Vamos brincar de CABRA-CEGA. 
                         Vivencie a brincadeira com as crianças. 
                         Qualquer dúvida, consultem o poema.  
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ATIVIDADE 13: 
TEXTO 1: SACI-PERERÊ (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Converse com as crianças:  

➢ O texto de hoje tem estrofe, verso, rima, título... Que texto será esse? 
➢ O texto que vamos conhecer hoje fala de um personagem que usa um gorro vermelho. Quem 

será? 
Liste as ideias e leia o texto para validar.  
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça a leitura exemplar do texto contando com o acompanhamento das crianças, que deverão ler 
com os olhos (leitura silenciosa) para imitá-la no final. 
2º: Converse com as crianças sobre o texto: 

➢ Qual é o personagem do texto que usa gorro vermelho?  
➢ Quantas estrofes tem o texto? 
➢ Quantos versos? 
➢ O texto de hoje é uma... (poesia).  

3º: Façam uma segunda leitura do texto para as crianças com a sua velocidade de leitura e oriente-as 
a acompanharem a sua leitura marcando as palavras que você saltar. Ao final da leitura pergunte: 

➢ Que palavras eu saltei? Valide.  
OBS: Professor verifique quem marcou o maior e/ou o menor número de palavras. Essa informação 
lhe dirá muito sobre a velocidade de leitura das crianças. 
Essa atividade estimulará as crianças a lerem mais rápido, pois deverão lhe acompanhar.  
4º: Convide as crianças a fazerem uma leitura coletiva da qual você, professor, também participará.  
Valorize a participação das crianças e ressalte os pontos que precisam ser revistos.  
Chame atenção para o ritmo próprio exigido pelo texto poético. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Pergunte:  

➢ Qual é o título do texto? (Saci-pererê). 
➢ De onde esse texto foi retirado, qual é a sua fonte? (Eloí Bocheco. Cobra Norato e outras 

miragens. Erechim: Habilis Press, 2016. Fragmento.) 
Leia com eles a fonte separando autor, livro, cidade onde foi publicado, editora e ano de publicação.)           

➢ Quantos versos têm? Vamos enumerá-los? 
➢ Qual é o assunto do texto? (As bagunças/ artes feitas pelo Saci.) 
➢ De quem o texto fala? (Do Saci-Pererê.) 
➢ Que característica do Saci o texto destaca? (Arteiro.)  
➢ Que verso do texto fala do gorro do Saci? Desafie as crianças a descobrirem, no texto, a 

palavra “barrete” que tem o mesmo significado de gorro/carapuça. 
➢ Que palavra do texto significa “vermelho”? (Encarnado.) 
➢ O texto diz que a massa “desandou”.  O que significa isso? Vamos consultar o dicionário?  
➢ Para o Saci parar de fazer tanta bagunça o que o texto propõe? (Tiramos o seu barrete 

encarnado.)  
Desenvolvam as questões do bloco, recorrendo ao texto para validar, assim como ao dicionário. 
Professor, acompanhe o desempenho das crianças circulando pelas carteiras e ajudando-as no que 
for necessário. 
 
AB CONHECER 
Reforce com as crianças os sons do C com som de S e Ç. 
Pergunte: 
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➢ O que usamos no início da palavra, antes de a, o, u? (C).    
➢ O que usamos no meio da palavra, antes de a, o, u? (Ç).  

Desafio por filas: Oriente as crianças a fazerem a leitura de cada um dos enunciados e desenvolverem 
as questões do bloco. Cada fila deverá terminar de responder no menor tempo. Vale ajudar o colega 
com dificuldades, pois são equipes. A fila que terminar o bloco em menor tempo e corretamente, 
vence! (Você pode garantir algum bônus coletivo, professor.)  
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Faça com as crianças a leitura da questão 12 do bloco, conversem sobre o comando. Depois, 
desenvolvam a questão.  
Escreva no quadro as frases abaixo e leia-as com as crianças. 

 
 
 
 
 
 

Em seguida, explore: 
➢ Quantas palavras formam a primeira frase?  
➢ Qual é a primeira? 
➢ E a última? 
➢ Se eu escrever: 
➢ Alex abriu. É uma frase?  
➢ Alex abriu a cortina. É uma frase? 
➢ Alex abriu a cortina logo. É uma frase de quantas palavras? 
➢ Alex abriu a cortina logo cedo. Essa frase pode ser aumentada?  
➢ Vamos tentar? (Vivencie com o grupo.) 

Leia as outras frases, apresente a imagem que aparece no caderno de atividades devidamente 
ampliada e pergunte: 

➢ Que frase pode ser representada por essa imagem? 
Desenvolvam as questões do bloco observando o desempenho e a compreensão das crianças sobre 
os conceitos de antonímia e sinonímia.  
 
TEXTO 2: TIRINHA 
Leiam a tirinha e conversem sobre cada quadro. 
Peça que observem a ilustração e leiam o texto escrito.  
Discutam sobe o que cada cena de cada um dos quadros da tirinha quer passar ao leitor.  

➢ No primeiro quadro o que vemos? 
➢ E no segundo? A palavra que aparece no segundo quadro representa o... (barulho de espirro). 
➢ Alguém sabe como chamamos esse tipo de palavra que representam barulhos de animais, de 

ações desenvolvidas pelo homem? (Onomatopeias).  
➢ O que o Saci fala no último quadro da tirinha?  
➢ E o que acontece quando a mula espirra? 
➢ Os dois textos têm uma coisa em comum. O que será? (O personagem Saci.)  

Desenvolvam as questões referentes ao texto que acabamos de ler. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Divida a sala em dois grupos.  
Cada grupo irá representar um gênero dos dois lidos no dia: poema e tirinha. 

ALEX ABRIU A CORTINA LOGO CEDO. 

ALEX JOGA FUTEBOL. 

ALEX AMARRA O CADARÇO COM HABILIDADE. 
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Cada grupo deverá listar o maior número de características que conseguirem sobre o texto que 
representam. Socializem e valide indicando nos textos do dia as características citadas por cada 
grupo.  
Pergunte: 

➢ Em qual dos textos a ilustração é fundamental, necessária, obrigatória como recurso para 
facilitar a compreensão do leitor?  (Na tirinha.)  

Desenvolvam a questão do bloco, observando a segurança do grupo sobre as características dos 
gêneros.  
 
 

ATIVIDADE 14: 
TEXTO 1: GOLFINHOS (FICHA TÉCNICA) 
PREDIÇÃO:  
Estimule as crianças a dizerem o alfabeto seguido e alternado. 
Em seguida, circule a letra inicial da palavra GOLFINHOS. 
Escreva no quadro: 

G___LF___NH___S 
As crianças deverão completar a palavra usando as vogais que faltam. Quando alguém conseguir, 
informe que esse é o título do texto de hoje e conversem um pouco sobre golfinhos.  
Convide-os a ouvirem o texto para ver se a opinião deles sobre golfinhos é a mesma do texto.  
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto, caprichando na leitura precisa das palavras. 
2º: Instigue: 

➢ Vocês já conheciam todas as informações dadas sobre os golfinhos no texto? Qual delas você 
não sabia? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. 
4º: Diga às crianças: 

➢ Hoje faremos uma leitura gravada. Vocês vão ler o texto e eu vou gravar no celular. Ao final, 
vocês ouvirão a gravação/áudio e avaliarão a leitura que fizeram.  

Leiam o texto coletivamente e, em seguida, solicite que as crianças leiam, silenciosamente, o texto 
mais algumas vezes enquanto você acompanha a leitura de alguns alunos. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 

➢ O texto de hoje é informativo. Sobre o que ele trata?  
➢ O golfinho tem um nome científico.  Quem sabe qual é? (Pode pesquisar no texto.) 
➢ Até quantos metros de profundidade um golfinho pode mergulhar? 
➢ O que os golfinhos comem? 
➢ E os seus predadores, o que comem? 
➢ Vocês sabem o que significa PREDADOR? 

PREDADOR: Animal que, para se alimentar, destrói completamente outro animal. 
Fonte: https://www.dicio.com.br/predador/   

Faça perguntas: 
➢ O texto que lemos é... (informativo.)   
➢ De onde ele saiu, isto é, qual é a fonte? (www.ninha.bio.br/biologia/golfinhos.html).  
➢ Qual é a sua função social / a sua finalidade? (Informar sobre a vida, o habitat e os 

comportamentos dos golfinhos.).  
Em seguida, proponha que as crianças desenvolvam as atividades do bloco, acompanhando com 
atenção o desempenho e a autonomia delas no desenvolvimento da atividade. 
 
AB CONHECER 
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FICHA DO ________________ 
TIPO DE ANIMAL ______________________________ 
LAR ________________________________________ 
TAMANHO___________________________________ 
COMIDA_____________________________________ 
SONS________________________________________ 
TEMPO DE VIDA ______________________________ 
O QUE ELES MAIS GOSTAM DE FAZER 
____________________________________________
__ 
 
 

 
 

 

Distribua entre as crianças uma tarjeta como a do modelo a seguir: 
 
 
 
 
 
Faça um ditado das palavras da tarjeta. As crianças deverão localizá-la considerando o espaçamento.  

➢ Das palavras pesquisadas, qual tem a sílaba medial NHEI? E a sílaba inicial CHU?  
➢ Qual é a sílaba inicial de CHOCALHO? 
➢ E a sílaba do meio/medial de MINHOCA? 

Oriente as crianças a desenvolverem o bloco AB Conhecer em duplas e no menor tempo possível. 
Durante a atividade, circule entre as crianças para fazer as intervenções necessárias e apoiá-las.   
 
TEXTO 2: INSTRUÇÃO 
Leiam coletivamente o texto. 
Respondam: 

➢ Quantas instruções tem? Que parte do golfinho está faltando no passo 4? 
➢ Quem não sabe ou gosta de desenho consegue desenhar o golfinho?  
➢ Que formas de linguagem o texto apresenta? (Imagens e numerais.) 
➢ Os números que aparecem no texto indicam quantidade ou sequência?  

Desenvolvam a questão do bloco lendo e garantindo a compreensão dos enunciados por todas as 
crianças.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Converse: 

➢ Quais foram os textos que lemos hoje? (Ficha técnica e instrução).  
➢ Qual deles é escrito apenas com imagens e números? (O instrucional).  
➢ O texto que tem a função social de informar sobre um animal é... (a ficha técnica).  
➢ Qual é o assunto do Texto 1? 
➢ O texto instrucional nos ensina a fazer o quê? (Desenhar um golfinho.)  
➢ Qual é a semelhança entre os dois textos? (Os dois citam o mesmo animal: GOLFINHO) 
➢ Para que serve a ficha técnica? (Informar sobre os golfinhos.) 
➢ E o texto instrucional serve para... (ensinar a desenhar um golfinho.)  

Faça uma lista com as características principais de cada um dos textos lidos no dia. Comparem as 
duas listas e desenvolvam a questão do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
PLANEJAR 
Pergunte às crianças quem tem um 
animalzinho de estimação, e quem 
não tem; qual animal eles admiram? 
A atividade de produção escrita de 
hoje será escrever sobre esse 
animalzinho.  
ESCREVER 
Preencham coletivamente uma ficha 
do bichinho de estimação e depois 
cada aluno fará sua própria ficha de 
acordo com o animalzinho do seu 
interesse. 

chaleiraabelhachuveiromedalhadinheirocharutocarinhochineloovelha 
bolhaminhocagafanhotoagulhatoalhafolhabanhobarulhochocalhotelha 
galhochãocolhercolchãomolhadocolherbilheteorvalhotrabalhojoelho 
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REVISAR 
Atenção! Capriche na letra, peça ajuda quando tiver dificuldades. Observe o espaçamento entre as 
palavras e boa produção escrita! 
 
PARA GOSTAR DE LER 
Leia um texto para as crianças. Pode ser um texto do livro didático ou da sala de leitura. 
 
a) Preparação para a leitura: 
Escreva na lousa o título do texto que lerão hoje. Peça às crianças que pensem em palavras que elas 
acham que vão aparecer no texto. Cada criança deve escrever dez palavras em seu caderno. À 
medida que você for lendo, elas devem fazer um X em cada palavra que aparecer no texto.  
 
b) Faça a leitura do texto: solicite que as crianças acompanhem em seus livros. Repita a leitura se as 
crianças acharem necessário. 
 
c) Depois da leitura: Faça alguns questionamentos sobre o texto, seguindo as orientações do livro. 
 
 

ATIVIDADE 15: 
TEXTO: BOLHAS DE SABÃO (INSTRUÇÃO) 
PREDIÇÃO 
Diga que você trouxe uma caixa falante. Ela tem umas perguntas para fazer. Coloque uma música e 
informe que a caixa passará de mão em mão até a música parar; quem estiver com a caixa em mãos 
terá que tirar um papel de dentro e dizer para o grupo o que a caixa lhe perguntou. 
Sugestão de perguntas:  
- Que gênero terá o texto vamos ler hoje? 
- Será que ele será escrito em verso ou em prosa (parágrafos)? 
- Se o texto de hoje tiver passo-a-passo de que gênero ele é?  
- O texto de hoje será longo ou curto?  
Convide-os a ouvirem o texto para validar as ideias. 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Converse com as crianças: 

➢ Qual é o gênero do texto de hoje? (Instrucional.) 
➢ Para que serve, qual a função do texto que acabamos de ler? (Ensinar a preparar bolhas de 

sabão.) 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Faça uma leitura coletiva do texto 
Forme grupos, um de MENINAS e um de MENINOS. Cada grupo lerá um tópico do texto. 
Primeiro o grupo de meninos é quem lê; em seguida, lê o grupo das meninas e assim sucessivamente.  
Professor, interrompa a leitura sempre que achar necessário. Faça intervenções importantes para o 
avanço do grupo.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Divida a sala em dois grupos. 
Informe que você vai fazer afirmativas incompletas sobre o texto e um grupo de cada deverá 
completá-las:  

➢ Vamos brincar de completar? 
➢ Eu começo a informação e um grupo completa, depois o outro.  
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➢ Ex: O texto de hoje tem _____ materiais/substâncias. 
➢ Tem ______ instruções. 
➢ O texto de é do gênero __________________. 
➢ A última palavra do texto é ___________________________.  
➢ O número de palavras que formam a última orientação é _____________.   
➢ Agora, cada grupo poderá elaborar uma pergunta para o outro grupo responder. 

Informe que, quanto mais interessante for a pergunta, melhor será o resultado da atividade. 
Conversem sobre o significado de algumas palavras do texto como: CLÁSSICO – RECIPIENTE – 
ADICIONAL.  
Desenvolvam as questões do bloco e pesquisem no texto quantas vezes for preciso.  
 
AB CONHECER 
Façam um ditado de palavra onde apareçam LH, NH e CH. A partir delas, as crianças irão descobrir e 
escrever palavras do texto. 
Aguarde a cada palavra ditada para que as crianças reflitam sobre a escrita. 
Convide-os a desenvolverem as questões do bloco AB Conhecer com atenção.  
Aproveite para misturar os alunos de níveis diferentes para que se ajudem.   
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS 
Comece relembrem o conceito de frase. (Aguarde a participação das crianças.)  
Desafie: 

➢ Vou escrever no quadro dois pares de palavras e vocês vão pensar e elaborar uma frase com 
cada par de palavras. 

Aproveite bem as ideias. Valorize, elogie e qualifique as produções das crianças.  
Desenvolvam a questão do bloco solicitando que as crianças leiam o enunciado e respondam com 
autonomia.  
 
TEXTO 2: (BOLHAS) POESIA 
Proponha que as crianças leiam o texto 2 e quantifique os versos e estrofes. 
Pergunte: 

➢ Que texto é esse? (Um poema.)  
➢ Sobre o que o poema fala? (Sobre vários tipos de bolhas.)  
➢ Quantos versos tem o poema? (12 versos.) 
➢ E quantas estrofes? (4 estrofes: 03 de três versos, 01 de dois versos, além de um verso 

isolado.)  
➢ As estrofes têm a mesma quantidade de versos? (Não.)  
➢ Quem é o autor? (Cecília Meireles). Se é uma mulher, então não é autor, é... (Autora.)   
➢ O que é orvalho? (São gotas de água / sereno que concentra não telhados ou outros objetos 

que permanecem ao ar livre durante a noite.)  
➢ Que tipos de bolhas são citados no texto? (Oriente as crianças a circular cada um no texto.) 
➢ Qual dessas bolhas é também chamada de calo? (A bolha que se forma na mão do 

trabalhador.).  
Conversem sobre a função do poema, o que ele representa.  
Façam a leitura do texto sempre que necessário para localizar as respostas para as perguntas feitas.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ Hoje lemos um texto instrucional e um poema.  
➢ O texto 2 chama-se... (Bolhas). O texto BOLHAS foi feito para... (emocionar.)  
➢  O texto 1 de hoje como se chama? (Bolhas de sabão).  
➢ Como o texto se apresenta? (Em tópicos.) 
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➢ Cada tópico corresponde a um... (ingrediente/substância) ou a uma... (instrução)  
➢ Quantas instruções tem o texto? (quatro.)  
➢ Que materiais são necessários para fazer as bolhas de sabão? (Água, detergente e glicerina.)   
➢ O que o texto 1 e o texto 2 tem em comum? (Compare grifando no texto as semelhanças entre 

os dois textos.)  
 
 

ATIVIDADE 16: 
TEXTO: O CARACOL VIAJANTE (NARRATIVA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje é muito interessante. Ele conta a história de um personagem que é um animal, 
adora viajar, anda devagar e carrega sua casinha nas costas. Você sabe quem é? 

Liste as sugestões e convide-os: 
➢ Vamos ouvir o texto para validar? 

 
LER É LEGAL!  
1º: Faça a leitura exemplar do texto e depois escolha três ou quatro crianças para lerem com você, 
enquanto a turma acompanha silenciosamente. 
2º: Chame atenção das crianças para o nome da autora, Sônia Junqueira. Eles deverão localizar e 
circular nos seus textos.   
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto para esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter 
ficado na leitura anterior.  
4º: Proponha que as crianças enumerem os parágrafos dos seus textos. Combine que cada uma das 
quatro filas lerá dois parágrafos. 
Após a leitura por filas, indique alguns alunos para fazerem a leitura do texto completo. Coloque com 
clareza os critérios a serem observados: precisão, ritmo e entonação.  
Finalize com uma leitura coletiva do texto completo. A leitura poderá ser refeita observando pontos 
que podem melhorar.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Desafie o grupo a brincar de V ou F sobre as características do texto O caracol viajante: 
(    ) versos.                                        (    ) personagens que falam.             (    ) parágrafos.  
(    ) palavras que rimam.                (    ) estrofes.                                        (    ) frases curtas.  
(    ) um narrador.                             (    ) frases longas.                               (    ) muitos pontos finais.  
- Se for verdadeira, ficarão de pé; 
- Se for falsa, permanecem sentados. 
Converse com as crianças:  

➢ O texto de se apresenta em... (parágrafos).  
➢ Quem é o personagem principal? (Um caracol.) 
➢ O que o texto diz sobre ele? (Que ele adora viajar, anda devagar, leva a casa nas costas, vive 

sempre satisfeito...)    
➢ O que Rodolfo não tem? (Aluguel para pagar.) Por quê?  
➢ Que tipo de texto é esse? Poético? Informativo? Descritivo? Narrativo? 
➢ Quais são as características de um texto narrativo? Tem título, parágrafos, autor, 

personagens, início, meio e fim. 
➢ Circule na fonte: 

- Qual é o título do texto? 
- Qual é o autor? 
- Livro de onde foi retirado o texto? 
- Ano de edição do livro? 
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- Nome da editora? 
- Lugar onde o livro foi editado? 

Desenvolvam as questões do bloco recorrendo ao texto sempre que for preciso. 
 
AB CONHECER 
Converse com as crianças: 

➢ - Em que situações de escrita usamos a letra Maiúscula? (Em nomes próprios e no início de 
frases.) 

Proponha que as crianças descubram, leiam e circulem no texto as palavras escritas com letra inicial 
maiúscula. 
Recapitule o uso da letra maiúscula para garantir que todas as crianças esclareçam suas dúvidas e 
desenvolvam com segurança as questões do bloco.   
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Retornem ao texto e proponha que as crianças circulem no texto o ponto final. 
Em seguida, pergunte: 

➢ Que sinais de pontuação nós encontramos no final de cada frase? (O ponto final.) 
➢ Toda frase termina com ponto final?  

Ressalte para que serve o ponto final e chame atenção para a entonação (pontuação) que fazemos 
quando tem ponto final nas frases.  
Façam vários exercícios oralmente, mudando a pontuação final das frases e alterando a entonação. 
Ex: Leia o texto trocando o ponto final pelo ponto de exclamação.  
Use também as frases da questão do bloco.  
Desenvolvam as questões do bloco, mantendo a atenção nas crianças com maiores dificuldades e 
garantindo a participação de todos. 
 
TEXTO 2: QUADRINHA 
Leia a quadrinha com as crianças. Reforce o conceito de quadrinha, que é um poema de quatro 
versos. 
Solicite que os alunos grifem nela as palavras onde a letra L aparece. 
Pergunte: 

➢ O que é que tem nessa quadrinha e que tem bastante na história do Caracol viajante? (Talvez 
as crianças falem que a resposta é palavras.)   

Neste caso diga: Sim, tem palavras, mas o que aparece na maioria das palavras dos dois textos? (A 
letra L).     
Estimule-os a observarem que a letra L está presente tanto nas palavras do texto 1 quanto do texto 2.  
Respondam às questões correspondentes à quadrinha e reconheça os avanços do grupo, assim como, 
os individuais. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Comparem os dois textos, narrativa e quadrinha e vejam o que eles têm em comum. Façam uma lista 
com as características principais de cada um deles. 
Coletivamente, destaquem colorindo as características que não podem faltar em cada gênero.  
Desenvolvam a questão do bloco. 
 
 

ATIVIDADE 17: 
TEXTO 1: O GRANDE LIVRO (NARRATIVA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem como personagens uma mãe, um neto e um avô.   
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➢ É uma narrativa. Para que serve um texto assim? 
➢ O que será que vai acontecer nesse texto? Ouça a opinião das crianças.  
➢ Vamos ouvir o texto e validar as ideias?  

 
LER É LEGAL!  
1º: Leia o texto de maneira exemplar duas ou três vezes, com as crianças acompanhando. Em 
seguida, leiam juntos. 
2º: Pergunte:  

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ O que aconteceu no texto? Alguém acertou?  

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Convide as crianças a lerem o texto imitando a sua leitura exemplar.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ O título do texto de hoje é... (O grande livro.) 
➢ O título tem a ver com a história? 
➢ O que é o Grande Livro? (O dicionário) 
➢ O que tem nele? (As palavras e os seus significados.) 
➢ Esse texto é... (narrativo.)  
➢ Quem são os personagens? 

Desenvolvam as questões do bloco. O professor deverá acompanhar as crianças enquanto trabalham 
e ajudá-las no que for preciso.  
 
AB CONHECER 
Apresente o alfabeto e solicite que as crianças reconheçam as letras na ordem e também alternando.  
Convide as crianças a falarem nomes de coisas/objetos, pessoas e lugares.  Registre. 
Logo depois, leiam a lista e questione as crianças sobre o nome das letras iniciais das palavras lidas.  
Vá estimulando os alunos a pensar sobre o uso da letra inicial maiúscula.  
Ex: Recife se escreve com a letra inicial maiúscula ou minúscula? Por quê? 
Faça isso com todas as palavras da lista.  
Proponha que as crianças, em duplas, desenvolvam as atividades do bloco. Aproveite para circular e 
questionar as crianças sobre o que estão fazendo e por que estão fazendo.    
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Oriente os alunos na produção do texto. Chame atenção para a necessidade de escrever a primeira 
letra das frases com letras iniciais maiúsculas.  
Aproveite e dê sugestões para a escrita. Ouça a opinião das crianças sobre JOGAR LIXO NA RUA. 
Garanta que as crianças leiam e releiam o que estão escrevendo para fazer as correções paralelas.  
 
TEXTO 2: INSTRUÇÃO 
Leia o texto. Ajude as crianças a perceberem como o texto está organizado. (Em tópicos.)  
Converse com eles sobre cada uma das instruções.  
Discutam sobre a necessidade de seguir rigorosamente todos os passos e em sequência para 
chegarmos ao objetivo, que é encontrar o significado de uma palavra. 
Reforce que um texto instrucional tem como objetivo ensinar a fazer alguma coisa.  
Pergunte: 

➢ Neste caso, o que o texto nos ensina? (A consultar um dicionário.) 
➢ O que significa “consultar”? (Buscar informações ou esclarecimentos.) 



 CADERNO 1 – 3º ANO 
 

36 Lyceum Consultoria Educacional Ltda 

 

Siga o passo a passo com todas as crianças e vá trabalhando nas dificuldades comuns na interação 
com textos instrucionais e, neste caso específico, com o dicionário.  
Desenvolvam, coletivamente, as questões do bloco. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Comparem os dois textos do dia, narrativo e instrucional, e discutam sobre suas semelhanças e 
diferenças. 
Chame atenção para a apresentação de cada texto do dia:  

➢ Que texto se apresenta em parágrafos?     
➢ E em tópicos, qual dos textos se apresenta?  

Crie um ambiente tranquilo para as crianças poderem inclusive, discordar. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para história: 

➢ Hoje um autor muito conhecido vai nos dar algumas dicas. 
➢ Que tipo de dicas vocês conhecem? 
➢ Vamos ver se acertaram?  

 
b) Leia a história: 

DICAS DE VIAGEM 
José Paulo Paes 

 
Se você for para a Índia 
Não se esqueça de comprar 
Uma passagem de Índia e volta. 
 
Se para o Canadá 
Nem pense em beber garapa: 
No Canadá nem cana-dá. 
 

Se for para o Equador 
Nunca peça café-expresso: 
Lá só tem café de coador. 
 
Se for para o Peru  
Não espere que lhe respondam 
Quando gritar “glu-glu-glu!”

José Paulo Paes. Um passarinho me contou. 6ª edição. São Paulo: Editora Ática, 1998. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Vocês gostaram do texto? Que dica você mais gostou? 
➢ Que lugares o texto cita? 
➢ Quem é o autor do texto de hoje? 

 
d) Jogo dos SETE ERROS: 
Proponha que as crianças formem duplas para desenvolverem essa atividade. Você coloca na lousa e 
as crianças respondem em seus cadernos. 

➢ Das palavras abaixo, sete estão escritas erradas. Quais são?  
Atenção professor: As 7 palavras erradas são nomes próprios escritos com letra inicial minúscula.  
 

índia passagem equador beber josé 

cana ceará café peru brasil 

canadá garapa paulo pense  

 
 

ATIVIDADE 18: 
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TEXTO 1: DICIONÁRIO (VERBETE POÉTICO) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje tem verbetes e vários significados de palavras? Que texto será esse? 
➢ Isso mesmo: DICIONÁRIO. Mas, é um dicionário diferente. Os significados emocionam, nos 

fazem rir, pensar de maneira mais leve e criativa sobre as palavras. Que tipo de texto faz isso 
com a gente, nos emociona? 

➢ Poesia!  
➢ Vamos ouvir o texto e sentir as emoções que ele nos causa? 

 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Pergunte: 

➢ E então? O dicionário que lemos é igual aos outros ou é diferente? 
➢ Quem é o autor do texto de hoje? (José Paulo Paes.)  

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. Solicite que as crianças marquem, durante a leitura, 
as palavras que lhes são desconhecidas. 
4º: Leiam o texto duas ou três vezes. Para cada leitura, observe a precisão, mas faça as intervenções 
sobre velocidade e entonação. 
Finalize indicando uma ou mais crianças para fazer a leitura de alguns verbetes ou do texto completo.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ O texto de hoje tem como título DICIONÁRIO. Este dicionário não traz verbetes para 
pesquisarmos, mas verbetes... (poéticos). 

➢ Para que serve um verbete poético? (Para nos emocionar).  
➢ E um dicionário convencional serve para quê? (Para pesquisarmos o significado das palavras, a 

forma correta de escrever as palavras, de separar suas sílabas etc.).   
Converse sobre a forma como um dicionário se apresenta. Mesmo os verbetes poéticos que lemos 
vêm em ordem alfabética.  

➢ Vocês sabem localizar uma palavra no dicionário?  
➢ Quais são os passos?  

Proponha:  
➢ Localizem a palavra minhoca; 
➢ Qual é o significado de acordo com o texto? 
➢ Que palavra vem antes de minhoca?  
➢ E depois de minhoca, que palavra vem?  
➢ Que significado você daria para minhoca? Ouça e valorize as participações. 

Coloque à disposição da turma dois dicionários e desafie: 
➢ Quem consegue encontrar primeiro a palavra MINHOCA? (Acompanhe o desempenho do 

grupo e, ao final, reforce os passos para uma pesquisa mais rápida e eficiente.)  
Desenvolvam as atividades do bloco lendo com atenção os comandos e conversando para perceber o 
entendimento das crianças sobre o que deve ser feito.  
 
AB CONHECER 
Comece solicitando às crianças que abram os cadernos para fazermos um ditado de palavras do 
texto. Durante o ditado, chame atenção para o uso da letra cursiva com atenção e capricho. Ajude-as 
no que for preciso.  
Em seguida, pesquise no texto as letras que não aparecem na ordem alfabética do texto. Aproveite 
para resgatar os nomes, os sons e a ordem destas letras no alfabeto. 
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Ao final, proponha que eles desenvolvam sozinhos as questões do bloco e passe entre as crianças, 
observando o desempenho e atendendo as dúvidas e dificuldades sentidas. Valide ao final, 
reconhecendo os avanços e estimulando as novas conquistas. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Distribua lápis coloridos e proponha que as crianças pintem no texto as expressões: besouro noturno; 
com pressa; atrás das grades. 
Conversem sobre o que significa cada uma. 
Você pode desafiar a turma a 

- produzir frases incluindo as expressões com o sentido empregado no texto; 
- produzir frases incluindo as expressões com o sentido contrário. 

Desenvolvam as questões do bloco lendo e compreendendo os enunciados, para a garantir a 
autonomia das crianças diante da atividade.   
 
TEXTO 2: DICIONÁRIO (VERBETE ILUSTRADO) 
O texto que vamos ler agora é verbete. – Alguém já ouviu falar em verbete?  
- O texto que começamos o dia tinha muitos verbetes. 
- Onde encontramos verbetes?  
- O que o verbete que lemos agora é diferente do que lemos inicialmente? (Comparem juntos.)  
Continue perguntando: 

➢ O verbete que lemos agora, apresenta mais palavras que imagens. Essa imagem é importante 
para entendemos melhor o texto? 

➢ Qual é a função de um verbete?   
Desenvolvam as questões do bloco. Professor, aproxime-se das crianças que apresentam dificuldades 
em identificar os gêneros, suas funções e características.  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO: 
Conversem sobre os textos lidos no dia e oriente as crianças a pensarem sobre: 

➢ O que eles têm em comum?  
➢ No que eles diferem?  

Faça perguntas que levem o grupo a pensar sobre as características dos textos. 
Ex: Qual dos textos traz o significado de uma palavra? 

- Qual dos textos traz apenas um verbete? 
- Qual dos textos tem vários verbetes? 
- Qual dos textos tem imagem, além de escrita? 
- Qual dos textos apresenta ordem alfabética?  

      Desenvolvam a questão do bloco com atenção e caprichando na letra.  
 
 

ATIVIDADE 19: 
TEXTO: AMIGO, AMIGA (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Sorteie entre as crianças, fichas com palavras que sejam femininas e masculinas.  Entre essas palavras 
é importante inserir as palavras AMIGO e AMIGA.  
Coloque uma música e as crianças deverão sair pela sala procurando o par da sua palavra, isto é, 
quem tem a palavra MENINA vai procurar MENINO.  
Cada dupla vai ler o seu par de palavras (gênero), quantificar as letras e as sílabas.  
Logo depois, quando todos tiverem se apresentado, você professora desafiará: 

➢ Hoje o título do texto é um par de palavras desses. Qual será?  
➢ Uma pista interessante é: todas as pessoas têm. 
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Convide-os a lerem o texto para validar.  
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto caprichando no ritmo e entonação que o gênero exige. 
2º: Questione: 

➢ Vocês gostaram do texto? Quem foi que escreveu? 
➢ Qual é o título do texto? Quem estava com esse par de palavras? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Combine com as crianças que agora cada grupo vai ler uma estrofe do texto. Antes, sugira que as 
crianças quantifiquem as estrofes e os versos do texto.  
OBS.: Podem ensaiar e depois façam para valer. 
Ao final, indique uma ou duas crianças para fazerem a leitura do texto completo. Finalize com a 
leitura coletiva imitando a sua leitura exemplar feita no início do bloco. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Converse com as crianças:  

➢ O texto de hoje tem o título formado por duas palavras.  
➢ Quais são elas? 
➢ Segundo o texto, o que faz: 

- O rouxinol? 
- A arara azul? 
- O João-de-barro? 
- A gaivota?  
- O Martim-pescador? 
- O tucano?  

➢ O texto AMIGO, AMIGA é uma piada, um conto ou um POEMA? 
➢ Esse texto tem parágrafos ou estrofes? Quantos? Oriente as crianças a enumerá-los.  
➢ Que palavras aparecem no texto e que você não tem certeza ou desconhece o significado? 
➢ Vamos listá-las? E agora, vamos procurar no dicionário? 

Mantenha os dicionários ao alcance das crianças para que elas adquiram autonomia nessa pesquisa 
que deve ser constante e que levarão para toda a vida. 
Desenvolvam as questões do bloco. Caminhe entre as crianças e atenda-as em suas necessidades. 
 
AB CONHECER 
Faça um ditado de palavras onde apareçam as letras S inicial, S com som de Z e SS. 
Das palavras ditadas, as crianças deverão escolher seis e circulá-las.  
Em seguida, com as seis palavras escolhidas, motive as crianças a escrever frases com elas. 
Chame as crianças no quadro, faça as intervenções na produção para as crianças se apropriarem de 
como devemos “conversar” com os textos que estamos escrevendo.  
Em seguida, valorize a participação de todos e indique algumas crianças para lerem os enunciados e 
convide as demais para explicarem o que o colega leu. 
Valide e reforce cada comando. 
 
TEXTO 2: OS PÁSSAROS (OBRA DE ARTE/FICHA TÉCNICA)  
Leiam o quadro na totalidade. Em seguida, procure direcionar o olhar do grupo para os detalhes:  

➢ Quantos pássaros aparecem? (Três.)  
➢ O que lhe chama mais atenção no quadro? (Pessoal.)  
➢ Os pássaros são iguais? (Não.)  
➢ Onde eles estão? (Numa árvore.) 
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➢ O que nos dá a certeza de que eles estão numa árvore? (Os galhos onde eles pousam estão 
definidos, apesar das folhas não estarem nítidas.) 

➢ Em que ano o quadro foi pintado? Por quem? 
➢ Que técnica foi usada?  

Desenvolvam as questões do bloco. 
Pergunte às crianças: 

➢ Vocês gostaram da tela? (Deixe-as expressarem as opiniões.)  
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 

➢ Hoje lemos um poema e uma obra de arte. 
➢ Qual deles é o texto  

- que tem apenas mais imagens do que escrita? 
- Que animal é representado nas imagens do texto 2? 
- Quem é o autor da obra de arte? 
- Qual dos textos tem apenas linguagem escrita? 
- Quem é o autor do texto 1? 
- O que os dois textos têm em comum? 

 
Comparem os dois textos, discutam sobre suas semelhanças e diferenças e desenvolvam a questão 
do bloco. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Vamos escrever um POEMA? 
 
PLANEJAR   
O texto “Amigo, amiga” é um belo poema feito em homenagem às aves das matas e florestas. Vocês 
vão também criar um poema em homenagem aos seus animais prediletos, aqueles que vocês 
admiram mais, que os acham bonitos, engraçados...  
Conversem com o professor e os colegas sobre o poema. 
 
ESCREVER 
Na redação de hoje, você vai escrever um poema. Escolham quatro animais para escreverem quatro 
estrofes de um belo poema em homenagem a eles. Sejam criativos!   
 
REVISAR 
Atenção! Seja criativo, capriche nas palavras. Lembrem-se de que as palavras são separadas e que as 
letras precisam ser bem-feitas. Peguem os seus cadernos e boa redação! Obedeçam às orientações 
do professor. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
Leia um texto para as crianças. Pode ser um texto do livro didático ou da sala de leitura. 
 
a) Preparação para a leitura: 
Escreva na lousa o título do texto que lerão hoje. Peça às crianças que pensem em palavras que elas 
acham que vão aparecer no texto. Cada criança deve escrever dez palavras em seu caderno. À 
medida que você for lendo, elas devem fazer um X em cada palavra que aparecer no texto.  
 
b) Faça a leitura do texto: solicite que as crianças acompanhem em seus livros. Repita a leitura se as 
crianças acharem necessário. 
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c) Depois da leitura: faça alguns questionamentos sobre o texto, seguindo as orientações do livro.  
 
 

ATIVIDADE 20: 
TEXTO: TITO, OPEIXE PIXOTE (CONTO/NARRATIVO) 
PREDIÇÃO 
Converse com as crianças:  

➢ O título do nosso texto é TITO, O PEIXE PALHAÇO. Por que será que Tito é chamado de 
palhaço? 

Após a participação das crianças dê pistas: 
➢ O que um palhaço faz? 
➢ E um peixe, o que poderia fazer de engraçado? 

Vamos ouvir o texto e descobrir as respostas?! 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Converse com as crianças:  

➢ E então, por que Tito era chamado de palhaço?  Valide. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Todas as crianças irão numerar nos cadernos os parágrafos do texto TITO, O PEIXE PALHAÇO.  
Convide a turma a formar dois grupos. Escolha dois representantes, um de cada grupo, para jogar o 
dado. O que conseguir um número par lerá os versos de números pares. O que conseguir um número 
ímpar lerá os ímpares. 
Conclua o momento fazendo uma leitura coletiva que você pode interromper a qualquer momento 
para fazer as intervenções que promovam o avanço na leitura do grupo. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Forme grupos de seis crianças. Cada criança receberá destacar no texto: 
Ex: Fonte do livro / Data da publicação/ Autor/ Editora/ Local da Publicação/Título. 
De acordo com o texto:  

➢ Como era Tito? 
➢ Onde Tito se escondia? Por que ele podia se esconder lá?  
➢ Como os amigos chamavam Tito para brincar? 

Converse com as crianças:  
➢ Vocês têm um amigo assim, divertido como o Tito?  
➢ Nesse texto tem personagens? 
➢ Há uma pessoa contando a história? Como chamamos a pessoa que narra, conta a história?  
➢ Você viu alguma fala do personagem ou do narrador no texto?  
➢ O texto teve um começo e um final?  
➢ Ele foi organizado em parágrafos? 
➢ Então o texto de hoje é um... (conto).  

Proponha que as crianças desenvolvam em duplas as atividades do bloco.  
 
AB CONHECER 

➢ Vamos brincar de OLHO VIVO: 
- O professor marca as palavras onde o “e” tem som de “i”. 
- As crianças acompanharão a leitura com lápis na mão para grifar as palavras com essa característica. 
- O professor combina com os alunos que, durante a leitura, eles devem circular com lápis todas as 
palavras terminadas em e ou i. 
Ao final, faça uma validação coletiva, aproveitando para reforçar os conteúdos em estudo. 
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Desenvolvam as questões do bloco. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Escolha palavras que tenham a letra e no final, mas com som de i. Proponha uma correção dinâmica. 
 
TEXTO 2: OS PEIXINHOS (PIADA) 
Oriente os alunos na leitura do texto. Lembre o objetivo / intenção comunicativa deste texto, que é 
provocar riso. Destaquem, grifando, cada um dos elementos do texto. Reforce o uso do “kkkkkk” para 
ilustrar o texto, dando dica sobre o gênero e sua função e chame atenção para a parte que traz o 
humor e torna o texto engraçado. Para deixar isso claro, leia o texto omitindo o último parágrafo.  
Respondam às questões do bloco, retornando ao texto e grifando as respostas nele, antes de 
responder o caderno. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO 
Ressalte qual é o objetivo e quais são as características dos textos lidos no dia (CONTO e PIADA). 
Comparem a estrutura e os elementos de cada um. 

➢ Podemos afirmar que os dois textos são... (narrativos). 
Chame atenção do grupo para a função de cada texto: 

➢ Para que serve um conto? 
➢ E uma piada? 

Desenvolvam a questão do bloco.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INTRODUÇÃO 

Aprender a ler não é uma habilidade natural e espontânea que se adquire apenas pela convivência com os 
que já dominam e fazem uso dela. Algumas crianças até aprendem assim, de forma fácil e natural, mas essas são a 
minoria. Não se pode considerar, tampouco, a alfabetização como um processo demasiado complexo e que só pode 
ser alcançado por um grupo seleto, dotado de talento especial. Todas as crianças podem aprender a ler e escrever, 
privá-las desse direito é condená-las a permanecer à margem, não apenas do mundo letrado, mas da sociedade. 

Até muito recentemente, considerava-se que a entrada da criança no mundo da escrita se fazia apenas 
pela alfabetização, pelo aprendizado das primeiras letras, pelo desenvolvimento das habilidades de codificação e 
decodificação. O uso da língua escrita, em práticas sociais de leitura e escrita, seria uma etapa posterior à 
alfabetização, devendo ser desenvolvido nas séries sequenciais. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-aprendizado da “tecnologia da 
escrita”, quer dizer, do sistema alfabético de escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de 
decodificar os sinais gráficos, transformando-os em “sons” e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, 
transformando-os em sinais gráficos.  

A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado a partir das contribuições dos estudos 
sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente, com os trabalhos de Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky1.  

De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de 
correspondências entre grafemas e fonemas (decodificação e codificação), mas se caracterizaria como um processo 
ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses 
sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

Progressivamente, o termo alfabetização passou a designar o processo não apenas de ensinar e aprender 
as habilidades de codificação e decodificação, como também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso 
dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge uma nova 
palavra, letramento. 

Entende-se letramento como o processo de inserção e participação na cultura escrita. Trata-se de um 
artifício que tem início quando a criança começa o convívio com as diferentes manifestações da escrita na sociedade 
(via placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas etc.) e se prolonga durante a vida, com a crescente possibilidade 
de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, de livros 
científicos, de obras literárias, por exemplo).  

Segundo pesquisadores, alfabetização e letramento são processamentos diferentes, cada um com suas 
especificidades complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. 

Assim, não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar letrando. 
Bem como não se trata de pensar os dois de maneira sequenciada (primeiro e segundo), como se o 

letramento fosse uma espécie de preparação para a alfabetização, ou então, a alfabetização fosse condição 
indispensável para o início do letramento.  

O desafio que se coloca para os primeiros anos do Ensino Fundamental é o de conciliar os referidos 
processos, assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e as condições possibilitadoras 
do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. 

Considerando-se que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, onde a língua escrita está presente 
de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente, terão contato com textos escritos e 
formularão hipóteses sobre sua utilidade, funcionamento e configuração. Excluir essa vivência da sala de aula, por 
um lado, pode ter o efeito de reduzir e artificializar o objeto de aprendizagem que é a escrita, possibilitando que os 
alunos desenvolvam concepções inadequadas e disposições negativas a respeito desse objeto. Por outro lado, deixar 
de explorar a relação extraescolar dos alunos com a escrita significa perder oportunidades de conhecer e 
desenvolver experiências culturais ricas e importantes para a integração social e o exercício da cidadania. 

Assim, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira 
articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento, privilegiando suas especificidades. 

A nossa proposta de Língua Portuguesa e a elaboração do material estruturado estão fundamentadas no 
modelo integrado, que considera importante o trabalho sistemático com a aprendizagem do código alfabético e do 

 
1 FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. A Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas: 1996. 
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fônico (relação entre letras e sons), incluindo sobremaneira o trabalho com textos significativos e que participem do 
cotidiano dos alunos (textos reais). 

Consideramos também como fundamental que todos os entes envolvidos nessa etapa de alfabetização se 
conscientizem de que as crianças das escolas públicas são capazes de aprender e é nossa responsabilidade individual 
e profissional assegurá-las o domínio da língua em todos os aspectos.  

 
 

PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
1º AO 4º BIMESTRE 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

ORALIDADE 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho sistemático 
de APRESENTAÇÃO, COLABORAÇÃO DISCURSIVA E COMPREENSÃO ORAL: 
Participar de interações cotidianas em sala de aula: 
- colaborando com o cumprimento dos valores e regras de convivência combinadas pela 
classe, escola e/ou comunidade escolar em geral; 
- realizando, com pertinência, tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e 
compreensão; 
- pedindo a palavra, em resposta ou complemento a questões propostas pelo professor 
e/ou pares;  
- expondo e respeitando opiniões, diante de conflitos e em debates com os colegas e com o 
professor, de forma pacífica e sem o uso de palavras ofensivas, constituindo uma imagem 
positiva de si e de seus pares; 
- planejando a fala com adequação da linguagem corporal, do tom de voz e de formas de 
tratamento adequadas. 
Realizar apresentações orais em sala e/ou extrassala de aula: 
- demonstrando eloquência, emprego de introdução, desenvolvimento e breve conclusão e 
domínio do uso de recursos visuais e/ou digitais, se pertinentes. 
Expressar-se nas diferentes interações, de forma articulada e com clareza, 
- utilizando vocabulário de seu cotidiano correto e apropriado ao tema abordado e 
corrigindo-se, mediante percepção de erro; 
- sendo positivo e persuasivo, sem coação, ao explicar seu raciocínio aos pares. 
Compreender texto oral, reconhecendo o tema geral abordado, a sequência lógica das 
ações e/ou ideia(s) e selecionando alguns de seus elementos e/ou informações principais. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, antes 
e/ou ao longo da leitura. 
Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam, 
fazendo previsões sobre objetivo, forma e conteúdo, antes da leitura. 
 
O eixo da ORALIDADE pode ser desenvolvido em ações pedagógicas dos demais eixos da 
Língua Portuguesa: Leitura, Compreensão Leitora, Gramática e Escrita. 

TODOS 
OS 

BLOCOS 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho sistemático 
de leitura de texto impresso curto ouvido ou lido: 
Desenvolver uma disposição positiva em relação à leitura literária. 
Desenvolver uma disposição positiva em relação ao caráter lúdico da linguagem literária nos 
eixos sonoro, semântico ou gráfico. 
Conhecer a variedade da produção literária infantil e seus suportes, bem como suas 
características, formas de leitura e fruição. 
Conhecer locais de divulgação e circulação de gêneros textuais literários (como bibliotecas, 
livrarias, feiras de literárias ou de livros, lojas virtuais, blogs literários, sites de escritores, 
saraus), sua organização, o pessoal envolvido, formas de empréstimo, de aquisição e compra. 
Compreender os objetivos para a leitura. 
Sentir-se motivado para a leitura. 
Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre o que vai ler. 
Construir os conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto. 
Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
Perceber as estruturas fundamentais da língua escrita, reconhecendo que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. 
Decodificar palavras e pseudopalavras do vocabulário familiar, de até 4 sílabas, formadas por 
fonemas em estudo, desenvolvendo automação e fluência. 
Ler, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. 
Ler textos com fluência, sem erros e com prosódia adequada, com velocidade de 100 
palavras por minuto, de forma audível e compreensível. 
Exercitar a precisão e a prosódia de leitura para melhorar a fluência. 
Desenvolver habilidade de leitura silenciosa, sendo esta a maneira habitual de leitura 
cotidiana. 
Desenvolver a habilidade de leitura oral, sendo esta considerada um ato comunitário, capaz 
de conectar a língua falada e a escrita, aumentar habilidades de decodificação, desenvolver 
múltiplas inteligências, tornar as palavras mais memoráveis, dar suporte à compreensão 
leitora, favorecer a ampliação de vocabulário e melhorar habilidades de leitura. 
Estabelecer interação individual com o texto escrito, atribuindo sentido e coordenando texto 
e contexto. 
Demonstrar comportamento de leitor autônomo. 
Interagir com o texto e o autor. 

LER É 
LEGAL! 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho 
sistemático de compreensão de texto impresso curto ou mediano: 
Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa, identificando o contexto, o 
tema/assunto, o suporte, interlocutor, locutor e linguagem de um texto e relacionando 
sua forma de organização a sua finalidade. 
Justificar o uso da linguagem em função do público-alvo (informal regional). 
Comparar e avaliar as respostas dadas para as perguntas sobre o texto, verificando que 
diferentes interpretações podem ser inferidas de um mesmo texto. 
Ampliar os vocabulários, receptivo e expressivo. 
Conhecer o sentido das palavras e expressões. 
Desenvolver o hábito e as habilidades de consulta ao dicionário. 
Inferir o sentido da palavra a partir do contexto. 
Identificar o sentido da palavra no dicionário, dentre os vários sentidos que uma 
palavra pode ter. 
Usar pistas do contexto para compreender o sentido geral do texto. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, objetivo, forma e 
conteúdo e sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam. 
Construir imagens mentais à medida que ouve ou lê e descrevê-las quando solicitado. 
Identificar a sequência cronológica de eventos em narrativas (cartas, bilhetes, contos, 
lendas, fábulas etc.) e relatos (notícias e reportagens). 
Identificar sequência temporal de procedimentos a serem seguidos em instruções e 
inferir decorrências de sua execução (receitas, instruções de jogos, manuais de 
instrução e instruções 
de experimentos científicos). 
Localizar informação implícita em um texto (informações sobre personagens, cenários e 
ações). 
Identificar ações envolvidas para realizar alguma atividade e enumerar os itens 
necessários à sua execução, identificando o emissor, o receptor e o propósito a ser 
atingido. 
Identificar informação explícita num texto (fala de personagens, enunciados do 
narrador; o que, quem, onde, quando, como e o porquê em notícias; informações em 
tabelas simples e de dupla entrada, gráficos de barra e de pizza, em mapas, em 
infográficos, em calendários). 
Resumir um texto ou trecho. 
tema, estrutura, fonte, gênero, função social e nível de linguagem). 
Recontar um texto. 
Identificar e compreender uma opinião relativa a um fato. 
Identificar e compreender efeitos de humor em um texto. 
Identificar as partes (princípio, meio e fim) de um texto. 
Identificar a relação entre o assunto e as partes do texto (coerência). 
Identificar a relação entre as partes (coerência). 
Identificar e compreender o uso de recursos coesivos e expressivos: 
- Semânticos (dêiticos, reiteração etc.); 
- Entonação/particípios/advérbios; 
- Conectivos (lexicais, referências, substituições). 
Identificar os cinco principais tipos de texto (narrativo, expositivo, argumentativo/ 
dissertativo, injuntivo/prescritivo, poesia) e suas características elementares. 
Analisar texto narrativo não verbal, que articulem linguagem verbal e não verbal ou 
verbal, identificando as situações, inicial, clímax e final, do enredo, os grandes eventos, 
os principais cenários e lugares, os personagens principais e o narrador (1ª e 3ª 
pessoas) e relacionando as partes e elementos que compõem o texto (causa e 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO 
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consequência). 
Identificar o gênero de um texto, indicando seus elementos característicos. 
Manusear adequadamente os variados suportes nos quais circulam os textos. 
Identificar e compreender a ideia principal de passagem ou trecho e de um texto 
expositivo/argumentativo. 
Identificar as partes de um texto narrativo (situação inicial, conflito gerador, desfecho; a 
ligação entre os eventos; os espaços principais e secundários; os personagens principais 
e secundários e suas características físicas e psicológicas gerais; o narrador e sua 
perspectiva (1ª/3ª pessoa) ou opinião sobre os acontecimentos e personagens. 
Identificar as partes de um texto injuntivo (o emissor; e o propósito a ser atingido). 
Identificar as partes de um texto argumentativo (o tema central; a ideia principal/tese 
defendida pelo autor; e os argumentos). 
Comparar elementos semelhantes e diferentes entre dois textos de mesma temática e 
gêneros idênticos. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Identificar e operar com o princípio alfabético. 
Reconhecer e operar com o alfabeto (vogais e consoantes), nas diferentes formas de 
grafia (maiúscula e minúscula, não cursiva e cursiva). 
Reconhecer e operar com a ordem alfabética. 
Reconhecer e operar com a letra inicial do nome. 
Reconhecer e operar com letras iniciais maiúsculas (nomes de pessoas) e letras finais 
minúsculas. 
Diferenciar letras de algarismos arábicos, de símbolos e de marcas de seu cotidiano; 
Reconhecer e usar encontros vocálicos.  
Reconhecer e operar com as sílabas de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas 
e polissílabas.  
Relacionar fonemas e grafemas, operando na contagem, pronúncia, junção, 
separação e repetição de letras e sons das sílabas de palavras. 
Reconhecer e operar com separação silábica (pares mínimos). 
Reconhecer e operar com sílaba inicial, medial e final de palavras. 
Operar na contagem das palavras do texto/frase/estrofe (primeira e última). 
Identificar e operar aliterações e rimas de palavras (sons finais parecidos). 
Reconhecer e usar onomatopeia (som que representa).   
Identificar a sílaba tônica nas palavras e construir o conceito de oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas. 
Conhecer e usar as regularidades e algumas irregularidades da escrita. 
Reconhecer e diferenciar o uso de O e U. 
Reconhecer e diferenciar o uso de E e I. 
Reconhecer e usar dígrafo oral e nasal (am/em/im/om/um - an/en/in/on/un). 
Reconhecer e usar ÃO. 
Reconhecer e diferenciar o uso de G e J. 
Reconhecer e diferenciar o uso deP de B; P de D; F de V e T de D. 
Compreender o uso das letras L e U no final das palavras. 
Reconhecer que a letra “s” representa os fonemas /z/, /c/, /ç/ e /ss/. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “c”, diferenciando /ca/, /co/, /cu/ de /ce/ e 
/ci/.  
Reconhecer e identificar o uso de “sa”, “se”, “si”, “so” e “su”.  
Reconhecer que a letra “x” representa os fonemas /s/, /ss/, /z/, /ch/ e /ks/. 
Reconhecer e diferenciar o uso de “c” e “ç”.  
Reconhecer e identificar o uso de nh, lh e ch.  
Reconhecer e identificar o uso de “g” (GA, GO, GU) e GE e GI. 
Reconhecer e identificar o uso de “gu” (GUA, GUE, GUI). 
Reconhecer e identificar o uso de “qu” (QUA, QUE e QUI).  

AB 
CONHECER 
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Reconhecer e identificar o uso das letras F, L, M, V, N, B, T, D, P, J, R, SX, Z, H, K, W e 
Y. 
Reconhecer a utilização do “h” mudo. 
Reconhecer e identificar o uso das letras “m” e “n” no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso de “ma”, “me”, “mi”, “mo” e “mu”, diferenciando do 
uso de “na”, “ne”, “ni”, “no” e “nu”.  
Reconhecer e identificar o uso da letra “r” no início e no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “s” no início e no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso do plural das palavras com NS. 
Reconhecer e diferenciar o uso de BR, BR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. 
Reconhecer e diferenciar o uso de BL, CL, FL, GL, PL e TL. 
Identificar e usar palavras terminadas em ENTES. 
Pronunciar palavras de forma audível, articulada e correta. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Reconhecer e usar ordem alfabética. 
Reconhecer e usar espaços entre as palavras. 
Reconhecer e operar com rima. 
Reconhecer e operar com separação silábica. 
Reconhecer e usar sinônimo/antônimo. 
Reconhecer e usar diminutivo. 
Reconhecer e usar o sentido figurado da linguagem. 
Reconhecer e usar palavras ordenadas nas frases. 
Reconhecer e usar ordenação de frases de um texto. 
Reconhecer e operar ampliação e redução de frases. 
Identificar impacto de incluir, excluir ou alterar os elementos da frase. 
Empregar corretamente os componentes de uma oração (sujeito e predicado). 
Identificar frases declarativas, interrogativas e exclamativas. 
Usar, corretamente ponto final; vírgula (separação de enumerações: nomes de 
lugares, datas ou endereços, expressões de tempo e isolamento de vocativo.); 
reticências (indicação de continuidade de uma ação ou fato e interrupção do 
pensamento ou da fala); aspas duplas (indicação do discurso direto). 
Empregar corretamente os dois pontos e o travessão nos diálogos. 
Identificar as marcas de parágrafo e diálogo. 
Perceber a finalidade dos pontos de exclamação e interrogação. 
Reconhecer frases e orações, sua construção e a relação entre os seus termos, com 
referência aos seus nomes formais. 
Identificar, com referência ao nome formal da classe, função e papel dos elementos 
na frase e seus usos, com flexão de gênero e número (substantivo - próprio e comum, 
primitivo e derivado; artigo (definido e indefinido); pronome (pessoal do caso reto e 
possessivo); adjetivo (traços físicos ou de comportamento – de pessoas, objetos e 
lugares); verbo(presente,  
pretérito perfeito e futuro do presente do indicativo); advérbio (tempo, lugar e 
modo); numeral (ordinal, cardinal e multiplicativo). 
Reconhecer e usar os articuladores de relações de sentido (tempo). 
Identificar substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos pessoais) que contribuem para a continuidade do texto. 
Operar flexão e concordância nominal (gênero e número). 
Operar flexão e concordância verbal (pessoa e tempo). 
Reconhecer e usar recursos tipográficos (negrito, itálico, sublinhado, símbolos, letras 
maiúsculas, divisão de texto em título e subtítulos, cores, imagens, fotografias, 
ilustrações, gráficos, tabelas, expressões faciais etc.) 
Estabelecer a relação entre texto e imagem. 
Reconhecer e usar diferentes tipos de balões nas histórias em quadrinhos e tirinhas. 

VAI-VEM 
DAS 

PALAVRAS 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Manusear, com adequação, materiais de escrita nas diversas situações de 
aprendizagem. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, a escrita se orienta de cima 
para baixo e da esquerda para a direita. 
Traçar a letra, em suas diferentes formas de grafia, maiúscula e minúscula, cursiva e 
não cursiva, de acordo com os movimentos convencionais, controlando o traçado 
em relação à força empregada para impressão de letras no papel e ao espaço a ser 
ocupado para grafá-las corretamente. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, há convenções para indicar a 
delimitação das palavras (espaços em branco) e frases (pontuação). 
Anotar pontos principais da aula e formular perguntas e hipóteses, a partir de 
orientações, explicações, perguntas ou hipóteses formuladas em sala. 
Coletar e registrar dados e /ou informações de uma fonte de pesquisa, listando a 
referência utilizada. 
Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes 
gêneros. 
Identificar características dos aspectos tipológicos e gêneros textuais: (narrativo: 
contar uma história; expositivo/informativo: informar; injuntivo/prescritivo: explicar 
as etapas, como funciona, o que estabelece; poesia: emocionar, sensibilizar). 
Redigir texto narrativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e poético. 
Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com o princípio alfabético, as 
regras ortográficas e as convenções gráficas apropriadas. 
Planejar a escrita do texto, considerando o tema e a situação de comunicação. (O 
quê?) 
Atender à finalidade da escrita. (Para quê?) 
Respeitar a proposta de interlocutores do texto. (Quem escreve?, Para quem? e 
Qual linguagem?) 
Conhecer as características do texto. (Como?) 
Elaborar o pré-texto: de acordo com o conteúdo. 
Rever o pré-texto e escrever o texto. 
Reler, avaliar e corrigir o texto. 
Editar texto, organizando a estrutura (manual ou digital), explorando recursos 
multissemióticos e suporte dentre os sugeridos. 
Ilustrar a versão final do texto, quando for o caso. 

PARA 
GOSTAR DE 
ESCREVER 
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COMPREENSÃO LEITORA 

Gêneros para o trabalho sistemático da LEITURA:  
 

• Informativo didático 

• Crachás 

• Agenda 

• Regras de convivência 

• Lista 

• Receita (culinária, 
médica) 

• Regras de jogo 

• Calendário 

• Adivinha 

• Tabelas simples  

• Conto 

• Fábula 

• Poema 

• Canções infantis 

• Quadras populares 

• Trava-língua  

• Capa de 
livro/revista/CD/DVD 

• Letra de música 

• Orientações 

• Mapa 

• Ilustração/imagem/fotog
rafia/quadro/tela 

• Legenda 

• Anúncio 

• Embalagem/Rótulo 

• Convite 

• Biografia 

• Informativo 

• Tirinha 

• Cartão 

• Verbete 

• Piada/Anedota 

• Bilhete de passagem 

• Curiosidades 

• Emojis 

• Ficha técnica 

• Horário de aula 

• Campanha  

• Notícia 

• Bula de remédio 

• Caça-palavras 

• Planta arquiteta 

• Cordel 

• Lenda 

• Bilhete 

• Resenha 

• Entrevista 

• Diário 

• Manchete 

• Descrição 

• Bula de remédio 

• Identidade 

• Ingresso 

• Programação  
 

 
 
 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

FLUÊNCIA 

 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), no trabalho sistemático com a 
FLUÊNCIA: 
Desenvolver a precisão e automatismo na decodificação das palavras; 
Decompor e compor palavras polissílabas; 
Decompor e compor palavras compostas por sílabas com diferentes padrões (V, CV, 
CCV, CVC, CCVC etc.); 
Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e 
rapidez; 
Ler textos de pequenas dimensões, utilizando o processo de reconhecimento de 
palavras; 
Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com 
precisão e rapidez; 
Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante 
sua leitura; 
Ler oralmente e sem hesitações textos familiares de pequenas dimensões (listas, 
manchetes e títulos de notícias, títulos e autores de textos de literatura (infantil, 
canções, parlendas, quadras, adivinhas, poemas etc.), após a leitura silenciosa e 
preparação prévia); 
Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras e pseudopalavras isoladas, textos de 
extensão curta, média e longa e complexidade simples, mediana e alta (narrativas, 
notícias da imprensa dirigida à criança, poemas, cartas, textos de divulgação científica 
e didáticos), após a leitura silenciosa e preparação prévia; 
Ler em voz alta, em situações de caráter público (festividades, saraus, feiras culturais, 
exposições etc.), com precisão, fluência e expressividade. 

CADERNO 

DE 

FLUÊNCIA 

CADERNO 

DE 

ATIVIDADES 
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PRODUÇÃO ESCRITA 
 
Propostas de produção para o trabalho sistemático: 
 

• Alfabeto/Vogais 

• Nome/Sobrenome 

• Crachá 

• Letras com diferentes 
grafias 

• Nome das coisas 

• Palavras iniciadas com 
a letra... 

• Ditado 

• Cruzadinha  

• Complemento de frase 

• Frase temática 

• Frase com uso de: 
pontuação, uso de 
artigos, substantivo 
comum, diminutivo 
etc. 

• Frases descritiva 

• Trava-língua 

• Texto em close 

• Texto de opinião 

• Diálogo 

• Ficha de animal 

• Poema 

• Verbete criativo 

• Reconto 

• Texto a partir de 
imagem (tirinha) 

• Lenda 
 

 
 
 
MATRIZ DE REFERÊNCIA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DELÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA 

ADAPTADA DO 5º ANO DO SAEB DE LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ano 
 

I. Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.  

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.  

D6 – Identificar o tema de um texto.     

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

 

II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).  

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

 

IV. Coerência e Coesão no Processamento do texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto.  

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

D8 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

 

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  
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MATERIAL ESTRUTURADO 
 
 O material para a implementação da proposta consta de: 

•  Caderno de Atividades para os alunos: incluindo atividades diárias de leitura, compreensão textual, 
princípio alfabético e produção escrita. Os cadernos de atividades dos alunos compõem-se de vinte 
atividades, a serem realizadas diariamente, durante um mês de aula. Nesses cadernos, estão 
contempladas as atividades que trabalham a alfabetização e o letramento. 

• Caderno de Atividades Relembrando: incluindo atividades diárias de leitura, compreensão textual, 
princípio alfabético e escrita. Os Cadernos de Atividades Relembrando compõem-se de vinte atividades, 
a serem realizadas diariamente, durante um mês de aula. Nesses cadernos estão contempladas as 
atividades que reforçam a alfabetização e o letramento dos alunos deste ano de ensino que ainda não 
estão alfabetizados. O professor deve, com todos os alunos da turma, fazer a leitura e toda a 
exploração do texto do caderno regular de atividades, e, depois, indicar as atividades específicas do 
Relembrando, de acordo com o nível de alfabetização, aos alunos leitores iniciantes. 

• Caderno de Fluência: incluindo textos específicos para o trabalho com a fluência de leitura dos alunos. 

• Orientações Didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 
atividades são complementares e consonantes ao caderno dos alunos, estão organizadas por blocos e o 
professor deve utilizá-las para o planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que 
as orientações didáticas e as atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes 
da aula. 

• Caderno Suplementar: deve ser utilizado pelo professor como um subsídio teórico para o trabalho em 
sala de aula. 

• Caderno de Avaliação: esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 
os descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões 
objetivas). 

 
BLOCOS 
Os conteúdos a serem trabalhados são organizados por blocos. Embora estejam separados por eixos, muitos 
conteúdos encontram-se contemplados em mais de um deles. Essa opção visa apontar para o tratamento 
integrado que deve ser dado aos conteúdos. 
 
PREDIÇÃO: Este bloco é trabalhado nas orientações didáticas. Visa preparar os alunos para a leitura, através do 
levantamento dos conhecimentos prévios e da motivação para ler o texto. 
 
 

LER É LEGAL!: Este bloco abrange a leitura oral e silenciosa, bem como a fluência de 
leitura. Tem por objetivo melhorar a fluência de leitura dos alunos, ou seja, leitura com 
velocidade exigida para a série ou ano, com precisão (sem erros) e prosódia (ritmo e 
entonação). Ler sem fluência compromete a compreensão, pois a atenção, memória e 
capacidade cognitiva ficam concentradas a identificação das palavras, não no 
tratamento e análise do sentido.  
 
 

ABCONHECER: Este bloco privilegia a consolidação da decodificação, 
ampliação da leitura visual, reconhecimento de palavras complexas, 
análise fônica, análise estrutural das palavras, regularidades e 
irregularidades ortográficas. 
 

CONVERSANDO COM O TEXTO!: Este bloco abrange as seguintes áreas: 

• Compreensão: Tem por objetivo auxiliar os alunos a compreender o sentido geral do 
texto, estrutura e gênero. 

• Vocabulário: Tem por objetivo a ampliação do vocabulário expressivo e receptivo, 
uma vez que o conhecimento do vocabulário aumenta a compreensão do texto.  
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VAI-VEM DAS PALAVRAS!: Este bloco prioriza o trabalho com a gramática 
contextualizada e com a coerência e coesão textual. Tem por objetivo auxiliar os 
alunos a analisar a estrutura do texto, sua rede de relações entre palavras, frases e 
parágrafos.   
 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER: A produção textual é elaborada para ser construída 
em etapas onde o aluno tenha uma segunda chance de retornar ao seu texto e 
melhorá-lo. O exercício da redação será trabalhado pelo processo e não apenas 
pelo produto.  
 

 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO!: Este bloco visa a comparação entre os textos de 
diferentes gêneros. 
 
 
 
 
PARA GOSTAR DE LER: Este bloco trabalha leituras de textos e livros para 
desenvolver o gosto pela leitura. 
 
 

 
 
 
ROTINA  

A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis. Tem o objetivo de garantir que as necessidades de aprendizagens dos alunos sejam atendidas.  

Estabelecer uma rotina é garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas em 

um tempo previsto, cuja vivência constante garanta o desenvolvimento e/ou potencialização de determinadas 

competências. 

A rotina proposta é uma sugestão que cada professor deverá adaptar de acordo com as necessidades do 

seu grupo de alunos. 
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SUGESTÃO DE ROTINA DA AULA 

1º 2º 3º 4º 5º 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 

ESCREVER 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 

ESCREVER 

(30 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

FLUÊNCIA 

(20 min) 

FLUÊNCIA 

(20 min) 
FLUÊNCIA 

(20 min) 

FLUÊNCIA 

(15 min) 
FLUÊNCIA 

(20 min) 
OUTRAS 

DISCIPLINAS 

(20 min) 

OUTRAS 

DISCIPLINAS 

(20 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

PARA GOSTAR DE 

LER 

(25 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

PARA GOSTAR DE 

LER 

(20 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

 
 

ROTINA DO CADERNO DE ATIVIDADES DE LINGUAGEM 
Observações: Texto novo todo dia. No 3º e 5º dias, dois textos de gêneros diferentes, explorando a comparação. 
 

BLOCOS 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Ler é legal! X X X X X 

Conversando com o texto X X X X X 

AB Conhecer X X X X X 

Vai-vem das palavras  X  X  X 

Para gostar de escrever  X  X  

Cada texto do seu jeito X X X X X 

Para gostar de ler  X  X  
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SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA DO BLOCO “LER É LEGAL!” 

 
1º Passo – LEITURA ORAL EXEMPLAR DO PROFESSOR (Orientações didáticas e caderno de atividades) 
Objetivos: Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
        Automatizar a decodificação, através do reconhecimento visual, de um maior número de palavras 
para permitir ao cérebro maior tempo para a compreensão. 
        Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e interesse a leitura de adulto, como exemplo de 
fluência. 
        Absorver as estruturas fundamentais da língua escrita. 
Procedimentos: Elaborar perguntas que poderão ser respondidas após a leitura e/ou levantar hipóteses sobre o 
conteúdo do texto a partir de indícios oferecidos pelo título, autor, ilustrações etc. 
 
2º Passo – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEITURA (Orientações didáticas) 
Objetivos: Tirar as dúvidas de compreensão da leitura. 
       Validar as hipóteses levantadas na predição. 
Discutir funções e estrutura do texto. 
Procedimentos: Perguntas orais sobre o texto (estudo dirigido); esclarecimento de dúvidas sobre o sentido e a 
estrutura do texto, bem como do vocabulário. 
 
3º Passo– SEGUNDA LEITURA EXEMPLAR 
Objetivos: Permitir ao aluno compreender o que, porventura, estava obscuro nas três primeiras leituras. 
Procedimentos: Realizar uma nova leitura do texto para os alunos. 

 
4º Passo – TREINO DE LEITURA  
Objetivos: Exercitar a velocidade de leitura e melhorar a fluência. 
Procedimentos: Leitura em dupla: uma criança lê o texto para a outra que acompanha fazendo leitura silenciosa; 
leitura cumulativa; leitura antifônica; leitura de revezamento etc. 
 
 
 

Técnicas de leitura 
a) ANTIFÔNICA - Leitura feita pelo professor que indica cada palavra enquanto lê. Os alunos repetem a leitura do 

professor. 

b) COMPARTILHADA - Leitura feita pelo professor e acompanhada silenciosamente pelos alunos. 

c) REVEZAMENTO - Uma criança ou grupo começa a ler o texto num momento combinado todos param e outra 

criança ou grupo continua a leitura. 

d) CUMULATIVA - Uma criança lê o 1° parágrafo. Ela e a próxima leem o 2° parágrafo. E assim sucessivamente. 

e) EM DUPLAS - As crianças em duplas lerão uma para a outra. 

A criança que for o ouvinte da vez deverá anotar ou marcar no texto as palavras que o colega errar ou sentir 

dificuldades. 

Atenção! Na hora da leitura não faça do tempo de ler uma oportunidade de punir as crianças e nem coloque 

aquelas com dificuldades de leitura em situações embaraçosas como ler em voz alta. Acompanhe-as de perto.  

Ler deve ser um prazer!!! 
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MATEMÁTICA 
 

INTRODUÇÃO 
 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática precisa acontecer com significação. É importante 
que as crianças construam o pensamento lógico-matemático de forma organizada, fazendo relação entre o que 
elas conhecem do seu meio sociocultural, com o que a escola ensina. 

Nesse sentido, a proposta de formação abrange um conjunto de ações significativas, que dão ênfase por 
um lado a um ensino matemático contextualizado, a partir de situações reais do cotidiano dos alunos e, por 
outro, à vivência dos conteúdos matemáticos através da manipulação do material concreto. O objetivo maior é 
instrumentalizar o aluno para criar e resolver situações-problemas, com compreensão, refletindo sobre as 
situações que os rodeiam e promovendo a construção do pensamento lógico abstrato. 

Preocupamo-nos em desenvolver o conhecimento matemático, despertando no educando o espírito da 
investigação, além de fornecer elementos básicos para a participação desses na vida em sociedade, formando 
alunos capazes de crítica e autocrítica, e que pensem criativamente. 
 
MATERIAL ESTRUTURADO 
 O material para a implementação da proposta consta de: 

• Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 
atividades são complementares e consonantes ao livro didático e o professor deve utilizá-las para o 
planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que as orientações didáticas e as 
atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes da aula. 

• Livro didático. 

• Caderno de avaliação: Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 
os descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões 
objetivas). 

 
SUGESTÃO DE ROTINA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: Apresentar o conteúdo a partir de uma 
situação-problema.  
 
Vivência com o material concreto: Vivenciar a partir de situações significativas propostas pelo professor os 
conteúdos abordados favorecendo a compreensão do mesmo.  
 
Atividade do aluno – Livro didático: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
As atividades estão agrupadas em torno dos eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas e Números e operações. 
As atividades de Tratamento da informação permeiam os demais blocos. 
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DISTRIBUIÇÃO POR CADERNOS (3 ATIVIDADES POR SEMANA) 
 
Etapa 1 
ESPAÇO E FORMA 

• Orientar-se por um sistema de coordenadas de modo a determinar as direções em cima e embaixo, à frente e 
atrás, ao lado (direita e esquerda) em relação ao próprio corpo.  

• Identificar os conceitos espaciais tomando como referência o próprio corpo.  

• Identificar a localização de pessoa e/ou objeto tendo como referência o próprio corpo. D1 

• Identificar relações espaciais entre objetos e pessoas considerando referências que não seu próprio corpo.  
D1 EF03MA12 

• Descrever situações vivenciadas destacando as relações espaciais. D1 EF03MA12 

• Representar com desenho vivências ocorridas na escola, utilizando os conceitos espaciais. EF03MA12 

• Descrever oralmente as representações realizadas destacando as relações espaciais. EF03MA12 

• Identificar posição de pessoa e/ou objeto presentes em representações utilizando um ponto de referência 
distinto do seu próprio corpo. D1 EF03MA12 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer a sequência dos meses, nomeando-os corretamente.  

• Ler calendário anual.  

• Ler calendário relacionando dia do mês com o dia da semana.  

• Identificar unidades de medida de tempo (hora, dia, semana, mês, ano). 

• Relacionar ano/mês, mês/dia, semana/dia, dia /hora, hora/minutos, minuto/segundos. D8 EF03MA23 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar o processo de contagem até 10.000, construindo, de forma oral, sequência numérica crescente e 
decrescente de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, 50 em 50 e 100 em 100, a partir de um ou 
entre dois números determinados. 

• Escrever números de até três algarismos. D13 EF03MA01 

• Ler números de até três algarismos.  D13 EF03MA01 

• Realizar agrupamentos de dezenas dando origem à centena.  

• Registrar os números obtidos nos agrupamentos.  

• Identificar o grupo de 10 como 1 dezena.  

• Identificar o grupo de 100 como 1 centena.  

• Relacionar dezena/unidades determinando que 1 dezena é igual a 10 unidades. D13 EF03MA02 

• Relacionar centena/dezenas/unidades determinando que 1 centena é igual a 10 dezenas e a 100 unidades. 
D13 EF03MA02 

• Identificar as três primeiras ordens do sistema de numeração decimal, nomeando-as. D13 EF03MA02 

• Representar números de dois e três algarismos utilizando diferentes materiais (ábaco, quadro posicional, 
material dourado, dinheiro de brinquedo). D13 EF03MA02 

• Associar a adição aos seus significados.  

• Associar a subtração aos seus significados.  

• Identificar os fatos fundamentais da adição e da subtração. D17 EF03MA03 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. EF03MA28 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. EF03MA28 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. EF03MA28 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. EF03MA28 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
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Etapa 2 
ESPAÇO E FORMA 

• Movimentar-se e/ou deslocar-se mediante determinadas orientações espaciais.  

• Realizar movimentação e/ou deslocamento de objeto a partir de determinadas orientações espaciais.  

• Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa fornecendo-lhe determinadas orientações 
espaciais.  

• Registrar deslocamentos, à medida em que são realizados, utilizando setas indicadoras de sentido. EF03MA12 

• Identificar a localização de pontos em malhas quadriculadas com a indicação de pares ordenados. D1 
EF03MA12 

• Reproduzir deslocamentos em malhas quadriculadas.  EF03MA12 

• Descrever os itinerários percorridos focalizando as orientações espaciais utilizadas.  EF03MA12 

• Interpretar movimentação e/ou deslocamento em diversas representações, utilizando as orientações 
espaciais apropriadas e suas terminologias. D1 EF03MA12 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar o relógio analógico para marcar o tempo.  

• Ler hora e minutos em relógio analógico e digital. D8 EF03MA23 

• Identificar o dia como período de 24 horas. 

• Reconhecer zero hora como transição de um dia para o seguinte. 

• Determinar o horário de início, de término, ou o intervalo da duração, de um evento ou acontecimento. D9 
EF03MA22 

• Resolver problemas envolvendo medida de tempo. D8 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ordenar números, de até três algarismos, em séries, crescente e decrescente. EF03MA04 

• Completar sequência numérica de números de até três algarismos, com intervalo de 1, 2, 5 e 10.  

• Identificar o antecessor e o sucessor de um número.  

• Identificar números pares e ímpares observando a escrita numérica desses números.  

• Identificar a localização de números naturais de três algarismos na reta numérica com intervalos de 2, 5 e 10. 
D14 EF03MA04 

• Identificar a posição das três primeiras ordens do sistema de numeração decimal em número de três 
algarismos. D13 EF03MA02 

• Determinar o valor absoluto e relativo dos algarismos em número de até três ordens. D13 EF03MA02 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos.  

• Realizar cálculos utilizando estratégias como o uso de desenhos, símbolos, contagem, estimativa, 
decomposição e composição de números (adição e subtração). EF03MA05 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 EF03MA06 

• Demonstrar, com uso de materiais, que quantidades iguais podem ser reunidas para se obter outra, 
relacionando a adição de números iguais à multiplicação com uso da expressão "vezes”. 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística,  
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 - D28EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 - D28EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 - D28EF03MA26 
 
 
Etapa 3 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar as figuras tridimensionais, denominando-as (cubo, esfera, paralelepípedo, cone pirâmide, cilindro). 
D2 EF03MA13 
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• Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. 
EF03MA13 

• Apontar características observáveis nas figuras tridimensionais como: formas arredondadas ou pontudas; 
superfícies planas ou curvilíneas; possibilidade de rolar ou não; e outras. EF03MA14 

• Descrever figuras tridimensionais a partir de experimentações realizadas com as mesmas.  

• Comparar figuras tridimensionais a partir de experimentação realizadas com a mesma.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar as cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

• Ler e escrever quantias por extenso. 

• Compor e decompor valores, manipulando cédulas ou moedas. D10 EF03MA24 

• Resolver problemas envolvendo cédula e moedas. 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ler e escrever números de até quatro algarismos. D13 EF03MA01 

• Relacionar unidade de milhar/centena/dezenas/unidades. D13 EF03MA02 

• Identificar as quatro primeiras ordens do sistema de numeração decimal, nomeando-as. D13 EF03MA02 

• Ordenar números, de até quatro algarismos, em séries, crescente e decrescente. EF03MA04 

• Identificar o antecessor e o sucessor de um número.  

• Identificar números pares e ímpares observando a escrita numérica desses números.  

• Identificar a localização de números naturais de quatro algarismos na reta numérica com intervalos de 2, 5 e 
10. D14 EF03MA04 

• Registrar os fatos fundamentais da adição e da subtração na forma horizontal e vertical. EF03MA03 

• Utilizar os fatos fundamentais na resolução de adição de três números de um algarismo. EF03MA03 

• Relacionar adição e subtração como operações inversas.  

• Fazer estimativa do resultado da adição.  

• Dispor os números no algoritmo da adição utilizando sinais.  

• Resolver adição com dois números de até três algarismos sem reserva.  D17 

• Reconhecer regularidades nas tabelas dos fatos e utilizá-las ao determinar seus resultados.  
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. EF03MA28 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. EF03MA28 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. EF03MA28 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. EF03MA28 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
 
 
Etapa 4 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar alguns elementos: faces, arestas, base(s) e vértices. D2 EF03MA14 

• Comparar cubos, paralelepípedos e pirâmides de acordo com o número de faces, vértices e arestas. D2 
EF03MA14 

• Identificar as planificações do cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone e cilindro. D2 EF03MA14 

• Planificar formas tridimensionais, como embalagens, e descrever as figuras bidimensionais obtidas na 
planificação.  

• Construir figuras tridimensionais a partir de suas planificações.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Realizar trocas de nota por notas e moeda por moedas manipulando-as. D10 EF03MA24 

• Resolver problemas envolvendo situações de compra, venda e troca. D10 – D23EF03MA24 
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• Identificar características do sistema monetário brasileiro, comparando valores para reconhecer o que é mais 
caro e mais barato. 

• Utilizar a notação R$ para expressar valores. D23 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Fazer estimativa do resultado da subtração.  

• Dispor os números no algoritmo da subtração utilizando sinais.  

• Resolver subtração com números de até três algarismos sem reagrupamento. D17 

• Usar a adição como prova de verificação da subtração, e vice-versa. 

• Determinar o valor absoluto e relativo dos algarismos em número de até quatro ordens.  

• Usar os sinais > e <, para compará-los em pares. 

• Realizar a composição ou decomposição de números naturais com até quatro algarismos, conforme o 
princípio aditivo e o multiplicativo. D15 - D16EF03MA02 

• Resolver adição com dois números de até três algarismos com uma reserva. D17 

• Associar a multiplicação à soma de parcelas iguais.  

• Associar a multiplicação à sua representação em uma configuração retangular.  

• Demonstrar com uso de materiais que uma quantidade pode ser repartida em partes numericamente iguais 
(divisão).  

• Demonstrar com uso de materiais quantas vezes um grupo está contido em outro (divisão).  

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 EF03MA06 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão. D20 EF03MA07 e 
EF03MA08 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística, 
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 – D28 EF03MA26 
 
 
Etapa 5 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar as figuras planas, nomeando-as (círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losango, paralelogramo, 
trapézio).  D3 EF03MA15 

• Identificar formas planas nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem.  

• Identificar figuras planas em representações como desenhos, fotos, pinturas e gravuras.  

• Identificar o quadrado e o retângulo nas faces do cubo e do paralelepípedo e o triângulo nas faces da 
pirâmide.  

• Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares. 
EF03MA16 

• Representar figuras bidimensionais no geoplano.  

• Descrever as figuras bidimensionais representadas no geoplano explicando como se faz para obtê-las.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. EF03MA17 

• Reconhecer o uso das medidas de comprimento em situações práticas do cotidiano.  

• Identificar o centímetro e o milímetro como unidade de medida para pequenos comprimentos.  

• Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas e 
padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida.  EF03MA19 – 
D6 

• Comparar medidas de comprimento. EF03MA19 
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• Identificar instrumentos padronizados de medir comprimentos. EF03MA18 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Utilizar números ordinais em situações cotidianas.  

• Ler números ordinais até 99°.  

• Escrever números ordinais até 99°.  

• Resolver subtração com números de até quatro algarismos com um reagrupamento. D17 

• Resolver problema envolvendo adição em que é procurado o valor da soma ou de uma parcela. D19 
EF03MA06 

• Resolver problema envolvendo subtração em que é procurado o valor do resto, do minuendo ou do 
subtraendo. D19 EF03MA06 

• Calcular multiplicações sem reserva, em que o multiplicando é um número de até três algarismos e o 
multiplicador é um número de um algarismo. D18 

• Calculando divisões exatas em que o dividendo é um número de até três algarismos e o divisor é um número 
de um algarismo. D18 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. EF03MA28 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. EF03MA28 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. EF03MA28 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. EF03MA28 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
 
 
Etapa 6 
ESPAÇO E FORMAS 

• Identificar figuras planas, 
d) representando-as na malha quadriculada; 
e) comparando-as conforme suas características; D3 EF03MA15 
f) identificando número de lados e vértices; D3 EF03MA15 
g) compondo-as a partir de outras; 
h) decompondo-as em outras; 
i) diferenciando círculo de circunferência. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar instrumentos de medida de comprimento adequados à extensão de objetos a serem medidos. 
EF03MA18 

• Ler e escrever medidas de comprimento por extenso.  

• Realizar conversões entre metro, centímetro e milímetro. D7 EF03MA19 

• Resolver problemas envolvendo medidas de comprimento. D7 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão utilizando estratégias 
próprias. D2 0EF03MA07 e EF03MA08 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos.  

• Realizar cálculos utilizando estratégias como o uso de desenhos, símbolos, contagem, estimativa, 
decomposição e composição de números (multiplicação e divisão).  

• Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de 
metade, terça, quarta, quinta e décimas partes. EF03MA09 – D20 

• Identificar padrões, 
a) investigando regularidades em sequências de números, objetos ou figuras. EF03MA10 
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b) reconhecendo os elementos faltantes em sequências de números, objetos ou figuras. EF03MA10 
c) descrevendo a regularidade crescente ou decrescente dos valores adicionados ou subtraídos em uma 
sequência numérica finita. EF03MA10 
d) descrevendo a regularidade em uma sequência de objetos ou figuras, por suas características. 
e) construindo sequências de números em ordem crescente e decrescente, conforme a regularidade 
estabelecida. 
f) construindo sequências de objetos ou figuras, conforme a regularidade estabelecida. 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística, 
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 – D28EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 – D28EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 – D28EF03MA26 
Aplicar conceitos de probabilidade, 
a) identificando eventos cotidianos que envolvam a ideia de aleatório. EF03MA25 
b) classificando resultados de eventos cotidianos aleatórios como, prováveis, improváveis e impossíveis. 
EF03MA25 
 
Etapa 7 
ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer o eixo de simetria por meio de dobraduras. 

• Reconhecer eixos de simetria, 
a) identificando-os; 
b) diferenciando figura simétrica e não simétrica; 
c) construindo formas simétricas a partir de dobraduras e recortes; 
d) identificando a simetria de reflexão; 
e) identificando figuras com um eixo de simetria. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer o uso das medidas de massa em situações práticas do cotidiano. 

• Identificar o quilograma, o grama e o miligrama como unidades de medida padronizadas de medida de massa. 
EF03MA20 

• Estimar e medir massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais 
(quilograma, grama e miligrama). EF03MA20 – D6 

• Identificar diferentes tipos de balança como instrumento para medir massa.  

• Ler e escrever medidas de massa por extenso. 

• Realizar conversões entre o quilograma, o grama e o miligrama. D7 EF03MA20 

• Resolver problemas envolvendo medidas de massa. D7 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar o sistema de numeração romano, identificando os algarismos, e seus respectivos valores, até C. 

• Identificar os números romanos em diferentes contextos. 

• Ler e escrever números romanos até C. 

• Resolver problemas de adição com reserva e subtração com reagrupamento ao mesmo tempo, com números 
de até três algarismos. D19 

• Relacionando a multiplicação à ideia de adição de proporcionalidade e combinatória. 

• Calcular multiplicações com reserva, em que o multiplicando é um número de até três algarismos e o 
multiplicador é um número de um algarismo. D18 

• Calcular multiplicação abreviada por dezenas e centenas inteiras. 

• Calculando divisões não exatas em que o dividendo é um número de até três algarismos e o divisor é um 
número de um algarismo. 
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• Associar multiplicação e divisão como operações inversas. 

• Usar a multiplicação como prova de verificação da divisão. 

• Resolver problemas que envolvam multiplicação ou divisão. D20 EF03MA07 e EF03MA08 

• Representar um problema dado por meio de texto em uma sentença matemática. 

• Escrever um problema por meio de texto para representar uma sentença matemática. 

• Reconhecer o princípio da igualdade para construir a noção de equivalência. 

• Utilizar sentenças numéricas equivalentes que envolvam adição e subtração para encontrar quantidades 
desconhecidas. 

 
Atividade 12 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
 
 
Etapa 8 
ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer elementos primitivos da geometria, 
a) identificando linhas retas e curvas; 
b) identificando a diferença entre curvas abertas e fechadas; 
c) identificando a diferença entre linha aberta e fechada; 
d) identificando a diferença entre linha simples e não simples; 
e) identificando ponto, reta e plano. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer o uso das medidas de capacidade em situações práticas do cotidiano.  

• Identificar o litro e o mililitro como unidades padronizadas de medida de capacidade. EF03MA20 

• Estimar e medir capacidade, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais 
(litro e mililitro). EF03MA20 – D6 

• Ler e escrever medidas de capacidade por extenso. 

• Realizar conversões entre litro e mililitro. D7 EF03MA20 

• Resolver problemas envolvendo medidas de capacidade. D7 

• Relacionar medidas significativas, utilizando, com noções de sentido, os termos: quente, frio e gelado, para 
referenciar a medida de temperatura. 

• Utilizar, com noções de sentido, os termos: grosso, fino, estreito, largo, fundo e raso, para referenciar 
dimensões. 

• Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 
EF03MA21 

 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar números racionais,  
a) dividindo coleções de materiais disponíveis em duas, quatro e oito porções iguais. 
b) dividindo um objeto em duas, quatro e oito partes iguais. 
c) registrando metades, quartos e oitavos graficamente. 

• Aplicar conceitos de porcentagem, 
a) interpretando-os. 
b) reconhecendo, no contexto diário, 100%, 50% e 25%. 
c) identificando a representação gráfica de 100%, 50% e 25%. 
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d) representando graficamente 100%, 50% e 25%. 
e) estabelecendo relação de 50% com a metade, 100% com o todo e 25% com um quarto de um todo. 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística, 
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 – D28 EF03MA26 

• Aplicar conceitos de probabilidade, 
a) realizando experimentos predefinidos, com duas tentativas, em eventos cotidianos, que tenham mais de um 
resultado. EF03MA25 
b) registrando o número de resultados de um experimento. 
 
 

MATRIZ DE REFERÊNCIA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTALDE MATEMÁTICA 
ADAPTADA DO 5º ANO DO SAEB DE MATEMÁTICA– 3º ano 

 

I. Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.  

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.  

D6 – Identificar o tema de um texto.  

 

II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).  

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

 

IV. Coerência e Coesão no Processamento do texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto.  

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

D8 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

 

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  
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AVALIAÇÃO 
A avaliação deve ser periódica e sistemática e destina-se a revelar as dificuldades dos alunos para que 

seja possível fazer as intervenções necessárias na sala de aula. 
As avaliações constituem, ao mesmo tempo, um forte instrumento de gestão escolar e um instrumento 

de acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelos Coordenadores Pedagógicos das escolas. 
Se o trabalho pedagógico se realiza na aprendizagem dos alunos, a avaliação pode nos revelar como 

anda esse trabalho, quais são as debilidades do ensino e da aprendizagem e quais pontos desse processo de 
ensino-aprendizagem precisam de intervenções pedagógicas. 

Quando, por exemplo, a avaliação revela que a maior parte dos alunos de uma determinada turma do 
3º ano tem dificuldades com a fluência de leitura, o Coordenador Pedagógico pode levantar variadas hipóteses e 
suas respectivas possibilidades de intervenção. Pode acontecer que o próprio professor tenha dificuldades em 
fazer a leitura exemplar, e nesse caso o trabalho deve ser realizado com ele. Pode ser que o próprio professor se 
dê conta que é preciso ler mais vezes com os alunos para que eles ganhem mais fluência.  

Em todos os casos, para professores, coordenadores pedagógicos e para a gestão da escola, a avaliação 
que propomos não é punitiva. Ela tem caráter diagnóstico e deve servir para apontar as debilidades no trabalho 
realizado na sala de aula e apontar as possibilidades de intervenção para corrigir essas debilidades.  

Por isso esta avaliação é, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho e acompanhamento do professor, 
do coordenador pedagógico e da gestão da escola, não sendo substitutiva de outras avaliações de caráter mais 
formativo realizadas pelo professor. 

Para Língua Portuguesa são propostos dois tipos de avaliação: 

• Avaliação de proficiência em compreensão: aplicada no final de cada grupo de atividades, contemplando 
os conteúdos do programa de ensino trabalhados a cada etapa, elaborados em forma de itens de prova 
(questões objetivas). Tem a finalidade de familiarizar os alunos aos modelos de prova das avaliações 
estaduais e nacionais e fornecer ao professor um diagnóstico do nível de proficiência de seus alunos. 
 

• Avaliação da fluência de leitura: Pelo menos uma vez por mês o professor deverá “medir” a qualidade da 
leitura, para observar seu progresso. Os textos para esta avaliação são disponibilizados pelo Programa. 
A avaliação da fluência de leitura pode ser feita na sala de aula, chamando um aluno de cada vez, ou em 
sala separada. Em ambos os casos é importante o auxílio do coordenador pedagógico. Enquanto um 
aluno é avaliado, o restante dos alunos deve fazer outra atividade. 
No cronograma de atividades, são dedicados três dias para esta avaliação, durante os quais o professor 
não deverá trabalhar com as atividades do Caderno do aluno, mas organizar atividades específicas para 
as dificuldades apresentadas pelos alunos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 

ESTUDOS SUPLEMENTARES 
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É preciso saber! 
 

ALFABETIZAR E LETRAR: NOSSA ESCOLA CONSEGUE ATENDER A ESTA DEMANDA? 
Jocelaine Regina Duarte Rossi 

 
“Tive um chão (mas já faz tempo) 

Todo feito de certezas 
Tão duras como lajedos. 

Agora (o tempo é que o fez) 
Tenho um caminho de barro 

Umedecido de dúvidas. ” 
 

Os versos acima são fragmentos do poema As ensinanças da dúvida2 do poeta amazonense Thiago de 
Mello. Foram escolhidos para abrir este texto, para que nos deliciemos com sua beleza e, também, para que 
iniciemos uma reflexão sobre algumas controvérsias teóricas e metodológicas que têm envolvido o processo de 
alfabetização escolar. 

As certezas que porventura tínhamos sobre este tema (nosso chão lajedo), em boa parte, não nos 
sustentam mais. Os estudos e pesquisas realizados nesta área, ao invés de pavimentar nosso percurso, têm 
umedecido nosso chão de terra com dúvidas, nos obrigando a ficar atentos a cada passo do caminho. Ao invés de 
lamentar esta instabilidade, preferimos enaltecê-la, pois cremos ser assim que avançamos e produzimos 
conhecimentos. 

Ensinar as primeiras letras, ajudar os alunos a apropriarem-se do sistema de escrita, apesar de 
primordial, já não esgota a função dos primeiros anos do ensino fundamental. É preciso garantir que as crianças 
aprendam a ler e escrever com autonomia, mas fundamentalmente, que façam uso dessa aprendizagem em suas 
ações sociais cotidianas. É preciso alfabetizar e letrar. E, a partir dessa nova exigência, surge um termo novo para 
o vocabulário dos educadores: letramento. 

A palavra letramento é relativamente recente no léxico da Língua Portuguesa3. Se buscarmos localizá-la 
em edições mais antigas, mesmo dos nossos dicionários mais tradicionais, não a encontraremos. Apesar da 
palavra letramento ser pouco conhecida, outras palavras do mesmo campo semântico nos são muito familiares 
como: analfabetismo, analfabeto, alfabetizar, alfabetização, alfabetizado e, mesmo, letrado e iletrado. Essas 
palavras já nos eram familiares, pois convivemos com pessoas que sabem ler (alfabetizadas) e pessoas que não o 
sabem (analfabetos) desde os tempos do Brasil colônia.  

Como já foi enunciado acima, o termo letramento surge porque apareceu um fato novo que 
precisávamos nomear, um fenômeno até então inexistente4: pessoas se alfabetizando, aprendendo a ler e 
escrever, mas não necessariamente incorporando a prática da leitura e da escrita em suas vidas. Fomos 
descobrindo que aprender a ler e escrever não é suficiente. A criança (e também o adulto) precisa desenvolver a 
compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética e saber usá-lo, em situações reais de 
comunicação. Precisamos, a partir dessa constatação, ampliar nosso conceito de alfabetização.  

Segundo Magda Soares, pesquisadora mineira que a vários anos estuda o conceito e as implicações do 
letramento, este termo deriva da palavra inglesa literacy que designa “a condição de ser letrado”, mas no 
português assume um significado mais amplo, não podendo ser considerado sinônimo de “letrado”. 

Tomemos, portanto, a definição de letramento da autora citada:  
Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. É 
o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita e de suas práticas sociais.  

 
2 MELLO, Thiago. Os estatutos do homem. Coleção Literatura em minha casa, Vol 1, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
3 Os primeiros registros escritos da palavra letramento datam de meados dos anos 80. 
4 Não está nos objetivos desse texto discutir questões relativas ao dinamismo da Língua portuguesa, mas abre-se aqui um 
espaço para reflexões futuras: a língua é um instrumento vivo que se transforma como se transformam seus usuários. Basta 
pensarmos nas muitas palavras que paramos de utilizar por deixarem de ser significativas para o tempo no qual vivemos e 
quantos vocábulos novos e ampliações de sentidos foram introduzidos ao nosso falar, por exemplo, pelo avanço da internet 
no nosso meio (e-mail, teclar, internauta etc.) 
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Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever. Aprender a ler e 
escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a 
língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua 
‘propriedade’. (Soares, 2003) 

A grande diferença entre os dois conceitos (alfabetização e letramento) é que o indivíduo alfabetizado 
é aquele que sabe ler e escrever e domina a técnica da leitura e da escrita. Já o indivíduo que vive em estado de 
letramento é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita.  

Mas que demandas sociais seriam essas? Para a sociedade na qual vivemos poderíamos citar: ler com 
autonomia livros, jornais e revistas, redigir um ofício, um requerimento, preencher um formulário, escrever uma 
carta ou e-mail, encontrar informações num catálogo telefônico, numa conta de luz, ler um contrato, um manual 
de instruções, uma bula de remédios etc. 

Note-se que na frase acima está em destaque a expressão para a sociedade na qual vivemos. Quando 
falamos em ler e escrever, estamos falando de duas habilidades que têm inúmeras graduações de proficiência. 
Uma pessoa pode dominar a leitura ao nível da leitura de uma carta com palavras familiares ou ter condições de 
ler com compreensão o último livro de Saramago (A viagem do elefante). 

Da mesma forma, pode dominar a escrita ao nível da produção de um bilhete simples ou ser capaz de 
produzir uma dissertação ou tese ou mesmo um soneto. Os níveis de letramento adequados são difíceis de 
estabelecer, pois dependem do grupo social do qual o indivíduo faz parte. 

É fundamental que levantemos outra questão: O que se deve priorizar, alfabetização ou letramento?  
Aqui vale um alerta: precisamos considerar a tendência da educação de aderir aos modismos, 

oscilando por vezes entre aportes teóricos e metodológicos extremos, como se fosse um pêndulo. Letramento, 
não surge para substituir o termo alfabetização, bem como as atividades que envolvem práticas sociais de leitura 
e escrita não substituem as atividades especificamente planejadas para o aprendizado do sistema de escrita, que 
é uma convenção e, portanto, precisa ser ensinado aos membros inexperientes da cultura. Convém lembrar, 
também, que o baixo nível de letramento só começa a tornar-se visível quando se resolve minimamente a 
questão do analfabetismo. 

Não estamos afirmando que se deva priorizar um em relação ao outro, nem mesmo que precisemos 
dividir o processo em momentos estanques, primeiro vamos alfabetizar, para depois letrar. Ambos os processos 
podem e devem acontecer simultaneamente, mas em alguma medida, o letramento depende da alfabetização, 
do domínio do sistema de escrita. 

De acordo com Magda Soares, alfabetizar e letrar “são processos independentes, mas 
interdependentes e indissociáveis. A alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais 
de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no 
contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

A autora defende a utilização dos dois termos (alfabetização e letramento) e justifica: “embora 
designem processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, são processos de natureza 
fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam 
formas de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, processos diferenciados de ensino” (Soares, 2006). 

Ainda segundo Soares: 
Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da 
especificidade da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema 
da escrita, alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que 
a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se refere à 
etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e 
de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; 
em terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 
diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demandando uma metodologia 
diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias, 
algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – particularmente a 
alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino incidental, indireto e 
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subordinado a possibilidades e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade de rever 
e reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, de modo a 
torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da 
língua escrita nas escolas brasileiras. (Soares, 2006) 

Voltemos à questão de que dá título a este texto: Nossa escola consegue atender à demanda de 
alfabetizar e letrar? 

Para que haja condições favoráveis ao letramento é preciso que busquemos resolver duas questões. A 
primeira delas é garantir escolarização eficiente para toda a população, uma escola que ensine a ler e escrever a 
todos os seus alunos.  A segunda depende diretamente da primeira, mas não é menos importante, dominando a 
técnica para ler e escrever, estes alunos precisam dispor de material de leitura adequado para desenvolver a 
habilidade da leitura e de uma escola que os incentive a isso. 

Busquemos nos aproximar um pouco mais da realidade com a qual convivemos, crianças do terceiro 
ano do ensino fundamental, oriundas de famílias de baixa renda onde a circulação do material escrito dentro de 
sua casa é muito escassa ou inexistente.  

Podemos considerar que, em sua maioria, essas crianças já dominam o sistema de escrita alfabética. E 
se já o fazem não foi por conviverem amplamente com meios sociais letrados, mas porque em anos anteriores 
trabalharam com atividades sistemáticas de desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, identificação 
das relações fonema-grafema, atividades de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e 
reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita, próprias da 
alfabetização, mas também com atividades envolvendo textos de gêneros variados e participaram de 
experiências variadas de leitura e escrita. Podem já dominar os fundamentos iniciais da leitura e da escrita, mas 
precisam que estas habilidades se ampliem.  

Se criarmos condições para que estas crianças circulem em ambientes de letramento, que tenham 
acesso a livros, revistas, bibliotecas, que convivam, ao menos na escola, com pessoas que leem e que valorizam 
essas práticas, estaremos favorecendo que estas crianças vejam as práticas de leitura e escrita como essenciais 
para a convivência social e sobretudo, como atividades muito prazerosas e estaremos trabalhando para o 
crescimento do seu nível de letramento. 

Finalizamos estas reflexões com as palavras de outro poeta. Estas sim, carregadas de certezas:  
 “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.” (Mário Quintana) 

Bibliografia: 
SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as múltiplas facetas. Trabalho apresentado no GT Alfabetização, Leitura e 
Escrita, durante a 26ª. Reunião Anual da ANPEd, realizada em poços de Caldas, de 5 a 8 de outubro de 2003. 
______________. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
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LEITURA 
A leitura já foi considerada apenas como uma atividade mecânica de decodificar palavras, ou de extrair 

sentidos que supostamente estariam prontos no texto. Ao se pensar desse modo, a crença era a de que, para se 
tornar um leitor competente, bastava aprender a ler nos anos iniciais de escolaridade e depois o aluno já saberia 
ler qualquer texto. 

Hoje já se sabe que a leitura é uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das 
relações que estabelece entre as informações do texto e seus conhecimentos. Leitura não é apenas 
decodificação, é também compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre 
o texto. A decodificação é uma parte da leitura, na qual o leitor, basicamente, junta letras e forma sílabas; junta 
sílabas e forma palavras e junta palavras para formar frases. No processo de leitura, à medida que informações 
de um texto vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e os seus 
conhecimentos prévios, unidades de sentido vão sendo construídas. Ou seja, a compreensão se processa. Ao 
compreender o texto, o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a 
crítica ao que é dito. 

A leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Como atividade cognitiva, 
pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais (como perceber, 
levantar hipóteses, localizar informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 
estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre 
um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições 
muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) tem seus próprios 
objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo. 

É importante que a escola toda – e não somente professores dos anos de alfabetização – esteja 
consciente de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade, isto é, 
podem ser ensinadas estratégias de leitura que ajudam o leitor a ler melhor. Outra consideração para quem 
ensina é que é importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados. Isto é, ler para interagir com um 
autor à distância por meio do texto escrito, buscando prazer, ou distração, ou informação, ou conhecimento. Os 
diferentes gêneros discursivos se prestam a diferentes objetivos de leitura, e para cada um há uma estratégia 
específica, mais eficaz. Por exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia buscando informações, 
ou ler um livro didático para estudar e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair – cada um 
desses processos é diferente dos outros e requer procedimentos diferentes. Há grandes vantagens em se pensar 
a leitura desse modo. A principal delas é a de mostrar que existem formas para aumentar a competência em 
leitura ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização. 
 

Autor: Delaine Cafiero Bicalho, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras FALE. 
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS NA LEITURA 
Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma parece simples: temos informações disponíveis, que 
recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é bem mais complexa do que isso. Primeiramente, 
precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória. Sabemos que nem sempre é fácil acessar as 
informações. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde as memórias são guardadas, mas há 
ativações neuronais que reconstroem as informações. Não precisamos entrar em detalhes relacionados ao 
funcionamento do cérebro, mas precisamos entender que não há ‘o’ conhecimento prévio, mas informações que 
podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações que não recuperamos nem 
reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Um segundo aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 
nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. Ele se renova, se modifica, se enriquece ou se perde a cada 
instante. Pensamos o tempo todo, e isso significa uma modificação constante das nossas ideias. Uma ideia ou 
conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente usamos. Se não usamos nunca, desativam 
tanto que caem no esquecimento. Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: 
conhecimento intuitivo, científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. 

Sendo assim, não podemos falar em ter ou não ter conhecimento prévio de forma taxativa. É preciso 
pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando e lembrar que muito conhecimento prévio é e pode 
ser gerado durante a leitura de um texto. Por exemplo, o conhecimento que acabei de construir, ou seja, o 
enriquecimento, a ativação ou reorganização da minha rede de conexões neuronais, isto é, o meu pensamento, é 
refeito a cada momento. O que construí há um segundo já é conhecimento prévio que vou usar na leitura das 
próximas palavras, frases ou textos. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se pressupõe 
que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. Elas são extremamente 
importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de informações que não são explicitamente 
apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do texto construindo a coerência dele. 

Desde a Educação Infantil e nos primeiros anos da alfabetização o professor pode facilitar a leitura de 
textos ajudando os alunos a ativarem informações que serão úteis na construção de sentidos, perguntando sobre 
as suas experiências com determinado tema ou assunto, com determinado repertório de gêneros textuais e com 
palavras que conhecem. A partir de textos que também ampliem o repertório de textos conhecidos, o professor 
pode discutir alguns conceitos, pressupostos, dados, fatos, que precisam ser conhecidos pelo leitor e que serão 
necessários para que ele construa significados para o texto ou faça inferências que vão possibilitar sua 
compreensão. 

Autor: Carla Viana Coscarelli, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE, 
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INFERÊNCIA NA LEITURA 
Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de 
uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos 
veículos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um 
raciocínio, uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, 
fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas relações – evidentes 
ou prováveis – e chega-se a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. 

 A concepção de que a inferência representa uma ligação entre duas ideias é assumida desde a 
Antiguidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” e designa o fato de duas proposições se interligarem, 
sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a consequente. Inferir é uma atividade associativa que 
pressupõe uma ordem, uma sequência entre as proposições. 

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os 
textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere 
ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está, 
de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma 
pista que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a 
inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a 
escrita. 

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados na memória dos indivíduos têm relação direta com a 
capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 
compreender um texto. Assim, os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, tudo o que está registrado 
em sua mente contribui para o preenchimento das lacunas textuais. 

Considerando que nem sempre a inferência gerada conduz a uma compreensão adequada, uma vez 
que são muitos os elementos envolvidos nessa complexa rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas de 
se lidar com as informações, é importante na alfabetização a mediação do professor. Promover a antecipação ou 
predição de informações, acionar conhecimentos prévios, verificar hipóteses são algumas das estratégias que ele 
pode ensinar os alunos a realizarem para que eles tenham boa compreensão leitora. O certo é que o processo 
inferencial ocorre com grande dinamismo e conduz o leitor a organizar constantemente as informações para 
processar e compreender o que lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estratégias que conduzem à 
explicitação dos implícitos, ao preenchimento de lacunas com informações que emergem com base em pistas 
textuais associadas ao conhecimento de mundo que tais pistas requisitam e, além disso, à exclusão ou 
confirmação de hipóteses cuja pertinência depende de comprovação. A informação inferida não está no texto, 
mas só pode ser acessada por meio dele. 

Autor: Regina L. Péret Dell’Isola, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE 
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GRAMÁTICA 
A gramática é o próprio mecanismo da língua que está em nossa mente e nos permite usar a língua 

tanto para dizer o que queremos como para compreender o que os outros nos dizem. Portanto, é o nosso 
conhecimento linguístico internalizado, que usamos “automaticamente”, tanto quando ouvimos e falamos, como 
quando lemos e escrevemos, após aprendermos a modalidade escrita da língua. Esse mecanismo da língua é 
chamado de gramática internalizada. Os estudos linguísticos buscam dizer como é esse mecanismo da língua, que 
unidades, regras e princípios o constituem e lhe permitem funcionar na comunicação. Dos esforços dos linguistas 
resulta o que é chamado de gramática descritiva, ou teoria linguística, ou teoria gramatical. Finalmente, é preciso 
lembrar que nossa sociedade cria regras sociais para uso da língua e suas variedades. Trata-se da gramática 
normativa, que hoje não se limita a dizer como é a norma culta e recomendar que somente ela seja usada, mas 
nos ensina quando podemos e/ou devemos usar cada variedade da língua com seus recursos. 

A gramática descritiva geralmente é dividida em partes, conforme o elemento da língua que está sendo 
estudado. Assim temos: a) a fonologia e a fonética, que estudam os fonemas e sons da língua. A correspondência 
dos fonemas e sons com os grafemas e letras é importante no processo de alfabetização; b) a morfologia, que 
estuda como as palavras são constituídas por prefixos, sufixos e lexemas [infelizmente = in (prefixo) + feliz 
(lexema) + mente (sufixo)] e como elas se flexionam, isto é, mudam de forma para indicar as categorias de 
gênero, número, tempo, modo, pessoa, aspecto; c) a sintaxe, que estuda como as palavras se combinam para 
formar orações, frases, períodos, tratando ainda de questões como a concordância e a regência. Além dessas 
partes, tem-se também a semântica, que estuda questões de significação, como, por exemplo, a existência de 
sinônimos e antônimos. 

No ensino, a gramática teórica será pouco usada como objeto de ensino, principalmente na educação 
infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental, mas é importante que o professor a conheça bem, para 
selecionar e organizar o que vai ensinar. Do ponto de vista do ensino, entende-se que o objetivo prioritário é 
desenvolver a competência comunicativa dos alunos, levando-os a usar um número crescente de recursos da 
língua, sejam unidades (fonemas, prefixos, sufixos, palavras, orações, frases), categorias (gênero, número, modo, 
tempo, pessoa), construções (coordenação, subordinação, regência, concordância, repetição, colocação de 
palavras na frase) ou recursos suprassegmentais (entonação, velocidade de fala, alongamento de vogais), entre 
outros, para a produção de efeitos de sentido desejados. Por isso a gramática deve ser vista como o estudo e o 
trabalho com a variedade de recursos linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos para a 
construção do sentido desejado na interação comunicativa. Desse modo, o ensino de gramática tratará os 
recursos linguísticos como pistas e instruções de sentido: o que cada recurso pode significar nos textos e de que 
recursos dispomos para expressar determinados sentidos. Portanto, pedagogicamente, sugerimos que se 
considere a gramática como sendo o estudo das condições linguísticas da significação, que estão relacionadas a 
elementos como para quem, como, por quê e quando as expressões linguísticas significam o que significam, por 
causa da influência de fatores sociais, históricos, culturais e ideológicos (no sentido lato de como vemos os 
elementos do mundo, ou seja, nossa visão de mundo, inclusive nossas crenças).  

Autor: Luiz Carlos Travaglia, 
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Tipologia e Gênero textual 
 

Os estudiosos têm diferentes definições sobre tipos e gêneros textuais. Aproveitaremos a definição de 
Marcuschi5 e afirmaremos que tipos textuais se referem aos propósitos comunicativos, ou intenções/finalidades 
para se escrever textos. Sendo assim, temos cinco tipos textuais: Narrativo, Descritivo-Informativo, 
Argumentativo-persuasivo, Procedimentos e Poético. Trataremos gêneros textuais como as inúmeras maneiras 
que podemos ter para atingirmos o propósito pretendido e estabelecermos comunicação, tanto escrita quanto 
oralmente. Os gêneros textuais escritos mais utilizados nas aulas de Língua Portuguesa são: fábula, conto, lenda, 
biografia, carta, notícia, tira de quadrinhos, descrição, dicionário, informativo, anúncio, convite, cartaz, receita, 
instruções, poema, parlenda, música etc. 

Os blocos Conversando com o texto e Cada texto do seu jeito visam ao desenvolvimento da 
compreensão dos textos, bem como das características que os definem quanto ao tipo e ao gênero textual. Entre 
os tipos e gêneros que serão estudados estão: 

 
1. Tipo textual – Poético 

 
Considerada uma das sete artes (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema), na poesia 

usa-se a linguagem humana com fins estéticos, em sentido figurado, diferente do seu uso comum. 
Os gregos faziam uso dessa linguagem, inicialmente, em uma cultura oral, posteriormente buscando, por 

meio de um vocabulário elevado, contar feitos heroicos ou narrativas trágicas. 
Ao longo do tempo, os poetas foram se tornando mais livres, e deram liberdade também à sua poesia. 

No entanto, quer preocupados com a forma, quer livres, hoje os poetas expressam seus sentimentos e falam 
também de coisas simples, de fatos corriqueiros (com criatividade), como vemos em parlendas, cantigas de roda, 
quadrinhas, entre outros. 
 
Gênero – Poema 
 Destaca-se o uso da linguagem em um sentido figurado, o ritmo ou a musicalidade, e a estrutura do texto 
em estrofes, agrupamento de versos que podem ser rimados ou não. Os versos são cada uma das linhas de um 
poema, e as rimas são a semelhança no som final de alguns versos. 
  
Gênero – Narrativa poética 

A narrativa poética não é propriamente um gênero textual, mas um estilo de escrever poesia. A fusão 
desses dois gêneros textuais confere ao poema grande riqueza textual, a partir do momento em que as 
possibilidades de ideias se findem e assemelha-se a uma dança literária de palavras que misturam imagens e 
sons em um movimento rítmico e contínuo da linguagem.  

A narrativa poética é como uma narração de contos pelas imagens, sons e ritmos que oferece à 
linguagem poética todas as posibilidades expressivas. Nesse exemplo de texto, as imagens e a sonoridade acham 
seus ritmos próprios e podem atingir uma comunicação de alto dramatismo poético. Provoca a redescoberta de 
significados inseridos nas mensagens essenciais das coisas que conta, quando descreve detalhes e coisas não 
vistas antes. 
 
Gênero – Cordel 

O cordel é um tipo de poema popular, onde os poemas ficam pendurados em cordas ou cordéis. 
Caracterizado pelo uso da língua de forma despreocupada, essa modalidade antigamente não foi bem aceita. 
Porém nos dias de hoje a literatura de cordel é respeitada e valorizada. 

Os textos geralmente são fabricados manualmente pelos próprios autores na forma de livretos que 
contêm de 8 a 32 páginas, sendo publicados por eles mesmos. No Brasil prevalece a produção poética com o 
verso de sete silabas poéticas e uma estrofe com sete versos cada. 

 
5MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 
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Uma das características mais marcantes na literatura de cordel, é que o autor pode manifestar sua 
própria opinião e utilizar qualquer tipo de tema, indo de romance para ficção. Muitos autores também utilizam 
técnicas para que o leitor compreenda aquilo que é transmitido e acate a ideia. 

Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente até 
aventuras, histórias de amor, humor, ficção, e o folheto de caráter jornalístico, que conta um fato isolado, muitas 
vezes um boato, modificando-o para torná-lo divertido.  
 
Gênero – Letra de música 

Outro gênero pertencente aos textos poéticos são as letras de músicas, que se assemelham aos 
poemas em relação a diversas características como: o formato (textos geralmente pequenos, cujas frases/versos 
não chegam até o final das linhas); a estrutura em estrofes e versos; a linguagem poética, em sentido figurado; o 
ritmo criado pela leitura dos versos e pelas rimas; o uso de figuras de linguagem (metáfora, comparação, 
eufemismo, hipérbole etc.). 

Apesar das semelhanças, os poemas e as letras de músicas são gêneros diferentes. Os poemas, apesar 
de às vezes serem musicados e cantados, são produzidos para leitura e expressão oral, enquanto às letras de 
músicas é acrescida a harmonia pelo uso de instrumentos musicais, aliada à musicalidade das palavras/dos 
versos, vinculando-se, com isso, ao ato de cantar.  

Outra diferença do gênero letras de músicas são os suportes onde mais aparecem: encartes de discos, 
revistas musicais, de cifras, sites musicais, livros didáticos, catálogos etc.  
 
Gênero – Trava-Língua 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases 
com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 
ordem diferente. 

Os trava-línguas são oriundos da cultura popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), 
podendo aparecer sob a forma de prosa, versos ou frases. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à 
dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem 
"travar a língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. 
 
Gênero – Parlenda  

Subgênero do poema, é formada por versos, estrofes que podem ou não rimar, apresenta temática 
infantil, arrumação rítmica. Tem a função de divertir, entreter, distrair as crianças, geralmente envolvem 
brincadeira, jogo ou movimento corporal. 

 
Gênero – Cantiga popular 

A Cantiga Popular não é propriamente um gênero textual, mas assemelha-se a um tipo de canção 
popular, que está diretamente relacionada com a brincadeira de roda. Elas também podem ser chamadas de 
cirandas, e têm caráter folclórico. A prática é comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro. Consiste 
em formar um grupo com várias crianças, dar as mãos e cantar uma música com características próprias, como 
melodia e ritmo equivalentes à cultura local. As letras são de fácil compreensão, com temas referentes à 
realidade da criança ou ao seu universo imaginário e geralmente com coreografias. 

Além de ser uma letra simples de memorizar, é recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da 
música uma brincadeira. Muitas vezes fala da vida dos animais, usando episódios fictícios, que comparam a 
realidade humana com a realidade daquela espécie, o que estimula sua imaginação e memória.  

Em outros casos, algum objeto cria vida, ou fala-se de amor que para as crianças é representado 
principalmente pelo casamento, já que o exemplo mais próximo delas é o dos pais. Há ainda as que retratam 
alguma história engraçada, divertida para as crianças. Contudo, não podemos deixar de destacar as cantigas que 
falam de violência ou de medo. Apesar de esse ser um tema da realidade da criança, em algumas cantigas ele 
parece ser um estímulo à violência ou ao medo. Atualmente algumas canções vêm sendo alteradas por pessoas 
mais preocupadas com a influência das músicas na mente infantil. 

Esta prática é geralmente usada para entretenimento de crianças de todas as idades em locais como 
colégios, creches, parques, etc. Hoje em dia, não tão presente na realidade infantil como antigamente devido às 
tecnologias existentes. 
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2. Tipo Textual – Narrativo 
 

Neste tipo de texto, encontramos um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. 
Por sua referência temporal e local, ele é designado como texto indicativo de ação. 

Narrativas são textos que se conta uma história, sendo a sua estrutura composta por: 
- uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela 
acontece; 
- um conflito, ou o problema que deverá ser resolvido; 
- o clímax, momento de maior tensão do enredo; e 
- o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. 
 Além dessas partes, as narrativas são marcadas por: 
Espaço: É o lugar onde se passa a ação de uma narrativa. O termo espaço só dá conta do lugar físico onde 
ocorrem os fatos da história. 
Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem os 
personagens (contexto). 
Tempo: Constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em 
que foi publicada ou escrita. Os contos de um modo geral apresentam uma duração curta em relação aos 
romances. Algumas narrativas dão dicas da época que estão retratando através de frases do tipo: "Era no tempo 
dos reis" ou "No tempo em que os bichos falavam". 
Narrador: É o elemento estruturador da história, pode estar em terceira pessoa, que se divide em onisciente e 
onipresente. O primeiro sabe tudo da história e o segundo está presente em todos os lugares da narrativa. Outro 
tipo de narrador é o de primeira pessoa, o qual participa diretamente do enredo como personagem. 
 Devido a essa estrutura fala-se, geralmente, que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, 
meio e fim e, assim, teríamos três parágrafos. Mas, é necessário cuidado para que, ao longo do desenvolvimento 
do ensino desse conteúdo, as crianças aprendam a identificar e produzir narrativas em que haja esses quatro 
elementos e não apenas se preocupem com a quantidade de parágrafos. 

As ações obedecem a certa relação lógica, ou seja, uma ação acontece numa sequência que se liga a 
próxima, de maneira a completá-la, sem perder a ideia de harmonia 
 
Características / estrutura: 

Escritos em parágrafos (em prosa) os textos narrativos possuem personagens, narrador – que pode 
também ser um dos personagens –, e o lugar e o tempo em que acontece a história.  

Outra importante característica são os diálogos entre os personagens. Utilizam-se os dois pontos antes 
de iniciar a fala do personagem que, em outro parágrafo, é iniciada com travessão. Quando o narrador apenas 
diz o que os personagens falaram, podem-se usar também as aspas. 
 
Gêneros que apresentam características tipológicas de textos Narrativos 
 
 Gênero – Conto 
 Os contos são narrativas de ficção, fantasia, imaginação. Pertenciam inicialmente à tradição oral, 
passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. 

Algumas das classificações são:  
- Contos Tradicionais: Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos (“Era uma vez...”) e, muitas vezes, 
o espaço (lugar onde a história acontece) é bastante vago; possuem elementos fantásticos (magia, fenômenos 
não naturais), mas mais sutis do que nos contos de fadas; seus personagens têm características sublimes como 
honra, honestidade, representando, assim, o bem, ou podem ser seres cruéis e representarem o mal. No 
entanto, diferenciam-se dos Contos de Fadas por não aparecerem, com muito destaque, as magias, os 
encantamentos, sendo esses personagens cruéis pessoas comuns.  
Exemplos: O soldadinho de chumbo e O patinho feio (Hans Christian Andersen); João e Maria (Irmãos Grimm), Os 
três porquinhos (Joseph Jacobs), entre outros. 
 
- Contos de Fadas: Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas 
assemelham-se às dos contos tradicionais, por iniciarem com o “Era uma vez...” ou outra expressão bastante 
vaga, pelas características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os 
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encantamentos, as fadas e bruxas, os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais 
de pessoas comuns.  
Exemplos: Chapeuzinho Vermelho (Charles Perrault), Rapunzel e Branca de Neve (Irmãos Grimm). 
Observação: alguns teóricos não diferenciam Contos Tradicionais de Contos de Fada. 
 
Gênero – Fábula 
Um dos gêneros narrativos mais populares, a fábula diferencia-se de outros textos narrativos por ter animais 
como seus personagens principais e enfatizar o ensinamento de uma lição de moral, que geralmente aparece no 
final do texto. 
Observações: Em algumas fábulas, a lição de moral pode ficar implícita e os personagens podem ser, também, 
entidades inanimadas. 
 
Gênero – Crônica 

Os textos classificados como crônica são bastante semelhantes aos Contos Modernos. Em ambos, as 
histórias acontecem em um tempo recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 
pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a 
dia de qualquer pessoa e têm enredo relativamente curto em comparação com os Contos Tradicionais e Contos 
de Fadas. 
 Sua estrutura apresenta os principais elementos das narrativas. O que diferencia este gênero do conto 
pode ser o humor empregado durante o enredo e, principalmente, um fato surpreendente, com o qual 
geralmente se conclui o texto. 
 
Gênero – Biografia 

O texto biográfico conta fatos pessoais e profissionais da vida de uma pessoa. É, por isso, classificado 
como narrativo. 
 Pode ser escrito em parágrafos, ou em forma de uma lista, seguindo uma ordem cronológica. A 
linguagem é geralmente objetiva, direta, e o vocabulário simples e claro. Deve ser narrado em 3ª pessoa.  
Observação: quando narrado em 1ª pessoa, tem-se uma AUTOBIOGRAFIA, gênero em que o próprio autor relata 
os fatos importantes da sua vida.  
 
Gênero – Histórias em quadrinhos (HQ) 

É um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto por utilizar, 
principalmente, a imagem para narrar a história ao leitor. 

É uma arte sequencial, em que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o 
leitor compreenda a mensagem. Por essa razão é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-
escolar, já que a leitura da palavra não é o único recurso para que o leitor entre em contato com o texto. 
Algumas histórias, inclusive, não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, fato que exige do leitor da 
imagem atenção aos detalhes dos desenhos, como expressão facial das personagens. 

Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem, necessariamente, a figura do narrador. 
As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto 

superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa 
Os diálogos das histórias em quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentados de forma direta, 

ou seja, o discurso é falado pela própria personagem, não pelo narrador. Todas essas falas são acompanhadas de 
balões que de acordo como sua forma podem expressar o momento do personagem: raiva, desespero, carinho, 
pensamento etc. Também são marcas importantes os efeitos nas formas verbais, como o negrito de um termo. 
Por vezes, aparecem junto as imagens algumas onomatopeias. 

Destacam-se infinitos personagens nos quadrinhos, desde infantis até super-heróis, além de muitas 
vezes personagens da vida social cotidiana. 

 
Gênero – Tirinha (tiras de quadrinhos) 
 As tirinhas (ou tiras) têm as mesmas características que as HQ. Associando as linguagens, verbal e não 
verbal, contam histórias que envolvem fatos engraçados, irônicos e apresentam os mesmos elementos indicados 
anteriormente. Contudo, elas se diferenciam por conta da extensão do texto, mais curto, correspondendo, como 
o nome do gênero diz, a uma tirinha ou linha das HQ. 
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Gênero – Piada/Anedota 
 As piadas e as anedotas são textos narrativos (pois contam uma história) que, semelhantes às HQ e às 
tirinhas, apresentam um final engraçado, revelado, geralmente, de forma surpreendente.  
 Baseadas em situações do cotidiano, são textos curtos, estruturados em parágrafos, utilizam linguagem 
informal, podem apresentar diálogo entre personagens (discurso direto) ou ser apenas contadas por um 
narrador.  
Observação: A diferença entre piada e anedota é que a primeira é um algo que se conta ou que acontece e que 
tem graça e, a segunda narra sobre uma certa personagem ou evento, permitindo ao ouvinte ou ao leitor um 
duplo sentido de sua interpretação e é de extensão um pouco mais longa. 
 
Gênero – Notícia 

A Notícia é o relato de fatos verídicos recentes e de interesse para a comunidade. Podem-se observar em 
sua estrutura: 1) Título (ou manchete): indica o tema central de forma que atraia a atenção do leitor; 2) “Lead” 
(lide): resumo das informações mais importantes do texto, no primeiro parágrafo; 3) Corpo do texto: 
detalhamento, onde se responde às perguntas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? 

O texto deve ser redigido em 3ª pessoa. A linguagem deve ser simples, porém com formalidade. Clareza e 
objetividade também são indispensáveis. 
Atenção: A notícia e a reportagem possuem a mesma estrutura. Entretanto, a finalidade da notícia é o registro 
imparcial dos fatos contados. Na reportagem, além de expor informações de forma mais aprofundada, o texto 
pode também convencer o leitor acerca de uma ideia. Vale ressaltar que, enquanto a notícia é classificada 
quanto ao tipo como narrativa, a reportagem é um texto informativo, além de ser também mais longo.  
 
Gênero – Adivinha 

Pergunta ou questão enigmática que geralmente exige resposta ou solução engenhosa. A questão-
problema proposta, geralmente à guisa de brincadeira, não raro, é formulada em versos metrificados e/ou 
rimados. A enunciação da ideia, fato, objeto ou ser vem envolta numa alegoria, procurando-se dificultar-lhe a 
descoberta. A interpretação da linguagem metafórica e/ou comparativa pode levar à decifração da adivinha. 
 
 

3. Tipo Textual – Instrucionais Injuntivos  
 

 Os textos classificados como procedimentos, instruções, orientações são aqueles cujo propósito é 
ensinar o leitor a fazer algo, seguindo um passo a passo ou etapas. 
 

Gênero – Instruções e Receita 
Nos gêneros textuais Instruções e Receita, faz-se uso da linguagem objetiva, simples e direta, uma vez 

que clareza é imprescindível para que a orientação seja facilmente entendida. A ordem ou sequência dos 
procedimentos é importante na execução dos passos ou etapas. Mudar essa ordem pode muitas vezes significar 
pôr em risco aquilo que se pretende fazer. 

Outra característica marcante desses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Em outros casos, 
pode-se também usar a forma nominal do infinitivo. 

Além das características mencionadas, o formato é bastante diferente de outros gêneros textuais. 
Geralmente textos procedimentais são organizados em tópicos. 
 
Gênero - Regras de convivência 

Textos normativos que integram um conjunto de normas, regras que visam regulamentar o 
funcionamento de um grupo ou a execução de determinadas atividades.  

A elaboração desse texto depende do tipo de regulamento e dos objetivos para a sua execução. 
Geralmente são apresentados em forma de lista ou sequência de itens, e deve-se usar uma linguagem formal, 
porém simples e objetiva. Deve predominar o uso de verbos no modo imperativo, a terceira pessoa do discurso, 
frases declarativas, utilização de títulos e subtítulos, além de numeração ordinal das regras. Caso seja usada a 
estrutura em parágrafos, cada regra deve corresponder a um parágrafo, distinguindo-se, assim, as ideias. 
 
Gênero – Bula de remédio 
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É um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado 
pelo médico. Traz informações técnicas e nomenclaturas científicas, mas que auxilia a pessoa como tomar o 
medicamento e preservar a sua saúde. Importante que esse gênero permite várias outras finalidades textuais, 
mas tem como predominância a orientação ao leitor. 
 
 

4. Tipo textual: Expositivo  
O texto informativo é feito com a intenção de informar de forma clara e com precisão sobre determinado 

assunto. Eles podem fornecer dados, como em uma pesquisa, ou informações, tratando sempre da realidade, 
seja um assunto atual ou temas do passado. 

Também chamado de descritivo-informativo, esse tipo textual se propõe também a fazer descrição (de 
lugares, pessoas, sensações etc.), dar definições (como no caso de dicionários), ensinar (instrucional-didático). 

Outros gêneros informativos são as embalagens, as enciclopédias, os roteiros turísticos, as entrevistas 
etc. 

 
Gênero – Informativo 

Textos classificados, quanto ao gênero, como informativos, apresentam informações precisas sobre o 
assunto de que tratam e devem tratar da realidade. 

Escritos em prosa (parágrafos), a sua linguagem tende a ser clara, objetiva e impessoal. 
 
Gênero – Verbete 

O verbete é um texto de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é 
explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Mais comumente, os 
verbetes são encontrados em um dicionário ou enciclopédia, e sua linguagem segue as normas padrão da língua, 
com um alto nível de formalidade. Como são destinados à consulta, são, normalmente, curtos e objetivos, 
facilitando o acesso e o entendimento e evitando termos que sejam subjetivos e estilísticos. 
 
Gênero – Curiosidades 
 Outro texto informativo bastante atrativo é o gênero curiosidades, cuja finalidade é informar o leitor 
sobre aspectos importantes de vários assuntos. 

Pode ser de extensão curta ou um pouco mais longa, quando informa curiosidades sobre mais de um 
assunto.  

Usa linguagem simples, que deve ser, porém, clara e objetiva. Traz informações científicas, bizarras 
(estranhas), engraçadas, perguntas curiosas entre outras. 
 Um dos recursos empregados nesses textos é o uso de perguntas, que servem para chamar a atenção do 
leitor, bem como auxiliá-lo na compreensão do assunto.  
 
Gênero – Lista 

As listas são textos nos quais se relacionam objetos, pessoas, ações etc. Elas têm como finalidade 
organizar as palavras, facilitando sua localização. Podem ser organizadas seguindo-se uma sequência alfabética, 
numérica ou cronológica.  

Entre os exemplos podemos citar: as listas telefônicas, de compras, diário escolar, resultados de seleção, 
rotina de trabalho etc. 
 
Gênero – Rótulo 

Os rótulos são um tipo de texto que vem em questão de informar geralmente algumas coisas 
importantes sobre determinado produto, por exemplo, um rótulo de determinado refrigerante vem informando 
a quantidade de calorias, o fornecedor dessa marca, os ingredientes dessa bebida e outras informações. 

Ele representa um dos canais mais importantes de comunicação entre o produto e o consumidor, e se 
revela numa das principais estratégias de marketing para o comércio dos produtos em geral, pois através dele o 
fabricante pode informar, persuadir e vender a sua produção. 
 
Gênero – Agenda  
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 Registros escritos, geralmente em estilo objetivo, em frases curtas, de datas e/ou temas de 
compromissos, lembretes, de reuniões de conferências, congressos etc. Têm o caráter informativo, com 
intencionalidade de transmitir informações. Esses registros geralmente são feitos em portadores/suportes 
diversos textos, como agendas e cadernetas ou dispositivos eletrônicos de tamanho reduzido, que armazenam 
tipos de dados, como listas e endereços, obedecendo a uma ordem alfabética ou numérica. 
Gênero – Bilhete de passagem 

Tem como principal finalidade informar alguém sobre informações necessárias ao embarque em 
transportes. O bilhete de passagem é o comprovante da viagem do consumidor. Ele deve conter dados como o 
preço da passagem, número do bilhete e da via de emissão, bem como a origem, destino, a data, o horário e o 
número da poltrona. 
 

5. Tipo Textual: Argumentativo-persuasivo 
 

Tem como intenção persuadir, convencer o leitor a respeito de determinada ideia, opinião ou ponto de 
vista. Pode ser organizado em parágrafos, nos quais se usam argumentos para defender uma tese ou podem ser 
textos mais curtos, como cartazes, anúncios, avisos, placas, convites, entre outros, nos quais há um slogan, 
palavra ou frase curta que encerra uma ideia, características de um produto ou de um serviço. 

Em relação à estrutura, não há um formato específico para os textos argumentativos, chegando a variar 
até mesmo entre textos de mesma classificação de gênero. Por exemplo: convites de aniversário e convites de 
casamento, cartazes para divulgação de festas e cartazes de campanhas de vacinação, entre outros. 

A linguagem nesses textos deve ser clara e objetiva, para que o leitor seja levado a mudar de opinião ou 
ser convencido pelo autor. Em algumas ocasiões, porém, os argumentos podem ser defendidos em frases mais 
curtas e sutis, como os slogans, que apesar de breves são responsáveis pelo aumento rápido da quantidade de 
consumidores, convencidos por frases e imagens associadas à ideia de felicidade, vida saudável, realização de 
sonhos entre outras.  

Nos textos argumentativos, sobretudo nos mais longos, faz-se uso de períodos/frases conclusivas, verbos 
fortes, comandos imperativos e adjetivos. 
 
Gênero – Texto de Opinião   

O gênero Texto de Opinião é organizado em parágrafos. A distribuição destes no texto é feita da seguinte 
maneira:  
- Introdução: apresentação da ideia central.  
- Desenvolvimento: fundamentação da ideia central por meio da apresentação de argumentos, os quais devem 
comprovar a tese ou ponto de vista do autor.  
- Conclusão: retomada da ideia central, arrematando os argumentos defendidos no desenvolvimento.  Não há 
definição quanto a que tamanho deve ter um parágrafo. Recomenda-se, porém, clareza na apresentação dos 
argumentos e na defesa do ponto de vista, pois os parágrafos devem apresentar concatenação (vínculo) entre si. 
O encerramento de um parágrafo deve ser feito quando se conclui o argumento apresentado e se prepara para o 
ponto seguinte (outro argumento ou o arremate da ideia central). 
 
Gênero – Convite 

Tem uma estrutura composta de destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data 
do evento e remetente. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras e é claro, 
o de convidar. Mas também tem outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 
 
Gênero – Capa de livro 

As capas de livros e revistas mensais trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das imagens e dos 
recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e publicidade. Nesse processo, articulam-se 
referenciais de caráter informativo e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. 

É um gênero sincrético ou multimodal, que conjuga o verbal e o não verbal, cuja leitura é imprescindível 
para a construção do sentido. No caso do texto não verbal, é preciso considerar que a imagem fotográfica é 
inquestionável em sua veracidade, sendo ela “o real” para grande parte de leitores. Com isso, dá-se abertura 
para se questionar o compromisso da produção midiática, que conduz à apreensão desses fatos num viés 
interpretativo/ideológico de um grupo social, cujos interesses não se podem medir. 
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Gênero – Campanha 
Os textos publicitários são um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de 

natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de 
convencer o leitor para a compra de produtos e/ou serviços. 

Geralmente são encontrados nos meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, 
outdoors, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos os quais contém 
uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. 
 
Gênero – Campanha Comunitária 

O objetivo principal é esclarecer a população sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, mobilizá-
la, persuadi-la a colaborar.  Dessa forma, desde o início, o texto deve se compor de verbos expressos no modo 
imperativo, já que a finalidade é essa (persuadir). Assim, a linguagem utilizada, sempre variando com o público 
para o qual é destinada, tem de estar adequada ao contexto comunicativo, bem como se mostrando um tanto 
quanto atrativa, geralmente expressa em letras garrafais, grandes. 
 
Gênero – Anúncio  

O gênero textual “anúncio” tem como finalidade divulgar produtos ou serviços, na tentativa de 
persuadir (convencer) o interlocutor a comprar algo ou contratar serviços de alguém.  

O anúncio é um texto conciso, cuja linguagem deve ser clara e bastante objetiva. Nesse gênero também 
se faz associação entre a linguagem escrita (através de slogans) e a linguagem não verbal, através de imagens 
atrativas para o leitor. 

Há diversos tipos de anúncios: para vender, trocar, alugar imóveis, veículos, entre muitos outros. Os 
formatos desses textos são também bastante variados. Os suportes desse gênero podem ser revistas, jornais, 
outdoors, TV, internet entre outros. 

 
IMPORTANTE: Anúncios – Classificados – Propagandas 

Os anúncios variam bastante também quanto ao formato. Em alguns casos, confunde-se sua classificação 
com a de outros gêneros. Os classificados, por exemplo, são também chamados de anúncios classificados. Têm 
como objetivo persuadir o leitor a vender, trocar, comprar produtos ou serviços. Seu formato, porém, é bem 
específico: possui um título, retrata as características do produto ou serviço e estabelece um canal entre quem o 
criou e o interlocutor, por meio de telefone, endereço ou e-mail. Os classificados, ao contrário de outros 
anúncios, não utilizam imagens ou ilustrações. 

Outra discussão gira em torno da possível diferença entre Anúncio e Propaganda. Alguns autores os 
definem como sinônimos. Outros como gêneros diferentes, explicando que nas propagandas objetiva-se a 
persuasão de ideias, ideologias ou doutrinas, enquanto os anúncios estimulam o aspecto promocional e 
comercial. Há autores, entretanto, que invertem essa definição, atribuindo à propaganda o caráter comercial. 
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É preciso saber mais! 
 

Intertextualidade e Heterogeneidade 
 

A intertextualidade evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado 
gênero. Você pode entender a intertextualidade como uma relação de intergêneros, isto é, um gênero elaborado 
com elementos que remetem a outro gênero.  Um dialogando com o outro. 
Atenção: Intertextualidade = intergêneros = um gênero com a função de outro 

Em princípio, isto não deve trazer dificuldade interpretativa nem para o aluno, tampouco para você, já 
que o predomínio da função persuasiva supera a forma na determinação do gênero poema, o que evidencia a 
plasticidade e dinamicidade dos gêneros. Um aspecto interessante no texto mencionado é que ele apresenta 
uma configuração híbrida, tendo o formato de um poema para o gênero artigo de opinião. Isso configura uma 
estrutura intergêneros, uma relação intertextual. 

Essa relação de intertextualidade deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 
gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais. Toma-se, por 
exemplo, um texto que, embora seja classificado como Carta, traz em um de seus trechos o mito sobre “A 
fundação de Roma”, em outros trechos a exposição do conteúdo sobre a história da fundação de Roma, e em 
outros trechos, a fala da avó se coloca de forma argumentativa. Dessa forma, temos a presença das tipologias 
narrativa, expositiva e argumentativa dentro de um único texto. O que configura a presença da heterogeneidade 
tipológica. 
Atenção: heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de vários tipos 

Resumidamente, entendemos que um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda 
continuar sendo aquele gênero. Um gênero deve ser determinado pela ação que ele aparece para realizar-se, 
nem pelo conteúdo que reporta, nem pela forma física. 

 
 

É assim que se fala! 
 

Um dos recursos mais usados para desenvolvimento do léxico (vocabulário) é o uso do dicionário. Antes 
de orientar sua utilização nas aulas, o professor deve orientar os estudantes a utilizarem outras estratégias para 
tentarem entender o sentido de palavras das quais desconheçam o significado.  
a - Pode-se buscar o sentido de uma palavra ou expressão analisando o contexto em que ela aparece, na frase 
ou no período; 
b - Outra maneira é comparando esta palavra com outras que tenham uma estrutura semelhante; 
c - Também se pode pedir aos alunos que troquem a palavra ou expressão por outra e pedir que expliquem o 
significado, comparando para saber se houve mudança de significado ou se a palavra manteve o significado 
original; 
d - Outro uso do dicionário pode ser a solicitação da verificação da escrita correta das palavras, por parte dos 
alunos. 
e - O dicionário também pode ser utilizado para a identificação da classe gramatical das palavras. No caso dos 
alunos do 1º ano, a classe gramatical é trabalhada ainda sem referência ao seu nome formal. 

Nas atividades do bloco Conversando com o texto, explore também o desenvolvimento do vocabulário 
dos estudantes (léxico) através do estudo de expressões informais, termos da linguagem científica, da linguagem 
poética, da linguagem estrangeira (estrangeirismos), além de novas palavras. 
 Lembre-se de orientar o uso dessas novas palavras e expressões nas produções textuais, nas respostas 
das atividades e quando forem se expressar oralmente. Assim, amplia-se e se qualifica o uso que fazemos das 
palavras. 
 

É assim que se escreve! 
 

Os blocos AB Conhecer e Vai-vem das palavras contém atividades cujo propósito é o desenvolvimento 
dos aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. Nesses blocos, aborda-se a língua sob os seguintes aspectos:  

• Sintático: parte da língua na qual se estuda o modo como o falante organiza e relaciona as palavras em 
uma oração; 
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• Semântico: estuda os sentidos das palavras, de acordo com o contexto; 

• Morfológico: estuda os morfemas, ou seja, tudo que nos diz sobre gênero e número dos substantivos; 
tempo, modo, número e pessoa de um verbo e demais classes gramaticais. 

 
MORFOLOGIA 
1. FONEMAS E SONS 
Alfabeto  
Princípio alfabético  

O desenvolvimento do processo de escrever implica o conhecimento da estrutura fonológica e a 
aptidão para analisar os segmentos desta estrutura; esse conhecimento tornará possível a elaboração de 
representações fonológicas sempre mais próximas às exigidas para a decodificação do sistema de escrita do tipo 
alfabético (Escoriza, 1991). O conhecimento da escrita, ou seja, a identificação de uma notação escrita é anterior 
ao domínio do processo de escrever: o leitor iniciante sabe que é uma escrita, que não é um desenho, mesmo 
sem saber escrever. Para desenvolver o processo de escrever, o escrevente inicial precisa conhecer as unidades 
linguístico-fonológicas de uma palavra: rimas, sílabas, unidades intrassilábicas, fonos/sons e fonemas. Nesse 
processo de construção da capacidade linguística, a intervenção educativa forma parte integrante. Portanto, o 
professor precisa compreender o processo de transição da oralidade para a escrita que o leitor/escritor inicial 
desenvolve para poder contribuir. 

Grafemas representam fonemas: este é o princípio alfabético. Os grafemas são as letras do alfabeto e 
os fonemas são os valores sonoros da língua. O princípio alfabético é a base, a razão de ser de Sistema Alfabético 
de Escrita. Há outras formas de representar as ideias, como nos sistemas pictográficos. Ou de representar as 
palavras, como no sistema silábico. Nos sistemas alfabéticos, as letras representam os fonemas da língua. 

A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais de A a Z, por uma ordem 
crescente ou decrescente de letras. 

Com a nova reforma ortográfica que entrou em vigor em 2009, as letras K, W e Y voltaram a ser 
utilizadas e com isso nosso alfabeto passou a contar com 26 letras. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
 
Separação silábica 

A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Em português, o 
elemento essencial da sílaba é a vogal.  

Quanto à sua constituição, a sílaba pode ser simples ou composta, e esta última aberta (ou livre) ou 
fechada (ou travada). Diz-se que a sílaba é simples quando é constituída apenas por uma vogal: e, há, ah! Sílaba 
composta é a que encerra mais de um fonema: ar (vogal + consoante), lei (consoante + vogal + semivogal), vi 
(consoante + vogal), ou (vogal + semivogal), mas (consoante + vogal + consoante).  

A sílaba composta é aberta (ou livre) se termina em vogal: vi; é fechada (ou travada) em caso contrário, 
incluindo-se a vogal nasal, porque a nasalidade vale por um travamento de sílaba: ar, lei, ou, mas, um.  

Quanto ao número de sílabas, dividem-se os vocábulos em: 
a) monossílabos (se têm uma sílaba): é, há, mar, de, dê;  
b) dissílabos (se têm duas sílabas): casa, amor, darás, você;  
c) trissílabos (se têm três sílabas): cadeira, átomo, rápido, cômodo;  
d) polissílabos (se têm mais de três sílabas): fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente.  
Quanto à posição, a sílaba pode ser inicial, medial e final, conforme apareça no início, no interior ou no 

final do vocábulo:  

fo né ti Ca 

inicial medial medial Final 

 
Encontros vocálicos  

Chamam-se semivogais as vogais i e u (orais ou nasais) quando assilábicas, as quais acompanham a 
vogal numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Representamos 
as semivogais i (e) por /y/ e u (o) por /w/.  

Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa, na mesma silaba: pai, mãe, 
água, cárie, mágoa, rei. Sendo a vogal a base da sílaba ou o elemento silábico, é ela o som vocálico que, no 
ditongo, se ouve mais distintamente. Nos exemplos dados são vogais: pAi, mÃe, águA, cáriE, mágoA, rEi.  
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Observação: Os ditongos, como os demais encontros vocálicos, podem ocorrer no interior da palavra 
(dizem-se intra verbais: pai, vaidade) ou pela aproximação, por fonética sintática, de duas ou mais palavras 
(dizem-se inter verbais: certa idade, inculta e bela).  

Os ditongos podem ser:  
a) crescentes e decrescentes 
b) orais e nasais 
Crescente é o ditongo em que a semivogal vem antes da vogal: água, cárie, mágoa.  
Decrescente é o ditongo em que a vogal vem antes da semivogal: pai, mãe, rei.  
Como as vogais, os ditongos são orais (pai, água, cárie, mágoa, rei) ou nasais (mãe).  
Os ditongos nasais são sempre fechados, enquanto os orais podem ser abertos (pai, céu, rói, ideia) ou 

fechados (meu, doido, veia). Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a 
vogal: mãe. 

Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Os tritongos podem 
ser orais e nasais. Orais  

1) /way/: quais, paraguaio; 2) /wey/: enxaguei, averigueis; 3) /wiw/: delinquiu. 
Nasais 
1) /wãw/: mínguam, saguão, quão; 2) /wẽy/: delinquem, enxáguem; 3) /wõy/: saguões. 
Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes por guardarem sua individualidade fonética: 

saída, caatinga, moinho. Isto se dá porque a passagem da primeira para a segunda se faz mediante um 
movimento brusco, com interrupção da voz. 
 
Acento de intensidade 

Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em sólida, 
barro, poderoso, material, há uma sílaba que se sobressai às demais por ser proferida com mais esforço 
muscular e mais nitidez e, por isso, se chama tônica: sólida, barro, poderoso, material. As outras sílabas se 
dizem átonas e podem estar antes (pretônicas) ou depois (postônicas) da tônica: po – de – RO – so (RO sílaba 
tônica, demais sílabas átonas). 

Diz-se que nas sílabas fortes repousa o acento tônico do vocábulo (acento da palavra ou acento 
vocabular). Existem ainda as sílabas semifortes chamadas subtônicas que, por questões rítmicas, compensam o 
seu afastamento da sílaba, tônica, fazendo que se desenvolva um acento de menor intensidade – acento 
secundário.  
 
Posição do acento tônico 

Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos de duas ou mais sílabas podem ser:  
a) oxítonos: o acento tônico recai na última sílaba: material, principal, café;  
b) paroxítonos: o acento recai na penúltima sílaba: barro, poderoso, Pedro;  
c) proparoxítonos: o acento tônico recai na antepenúltima sílaba: sólida, felicíssimo. 
 
Acentuação: 
- Oxítonas: são acentuadas as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), como em babá, café, cipó (babás, cafés, 
cipós). Também são acentuadas as oxítonas terminadas em EM (amém, também) e ENS (parabéns). 
Observação: A regra para a acentuação de monossílabos é semelhante à da acentuação das oxítonas. Os 
monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s) e O(s) são acentuados. 
Exemplos: PÁ – RÉ – NÓ. 
 
- Proparoxítonas: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 
Exemplos: pálido, lépido, lâmpada etc. 
 
A acentuação das palavras paroxítonas; 
1. Os acentos agudos ou circunflexos devem aparecer nas paroxítonas terminadas em: R - Câncer, revólver 
X - Fênix, tórax  
N - Hífen, Éden  
L - Amável, difícil 
Dica: Aconselha-se, para se lembrar desta regra, memorizar as letras R X N L associando-as à palavra ROUXINOL. 
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2. As demais paroxítonas a serem acentuadas terminarão em 
I - Júri, pônei  
IS - Lápis, fósseis 
Ã/ÃS - Órfã, ímãs  
ÃO/ÃOS - Sótão, órgãos  
US - Bônus, vírus  
UM/UNS - Fórum, álbuns  
PS - Bíceps, fórceps 
 
Novos tempos, novas mudanças – Novo acordo ortográfico 
1. Nos acentos gráficos: 
a) Palavras terminadas em “ôo(s)” perdem o acento circunflexo: voo(s), enjoo(s), perdoo, magoo, abençoo, etc. 
b) Verbos terminados em “êem” perdem o acento circunflexo: eles creem, deem, leem, veem, releem, preveem 
etc. 
Observação: as formas plurais dos verbos TER e VIR e seus derivados mantêm o acento circunflexo: eles têm, 
eles vêm, eles detêm, eles intervêm etc. 
c) A vogal tônica do hiato formado com ditongo decrescente perde o acento agudo: fei-u-ra, bai-u-ca, Bo-cai-u-
va etc. 
Observação: o acento agudo permanece se o hiato não é formado com ditongo decrescente: sa-ú-de, ga-ú-cho, 
con-te-ú-do, sa-í-da, pre-ju-í-zo etc. 
d) Os ditongos abertos “éi” e “ói”, em palavras paroxítonas, perdem o acento agudo: i-dei-a, as-sem-blei-a, ge-
lei-a, eu-ro-pei-a, joi-a, eu a-poi-o, he-roi-co, as-te-roi-de, an-droi-de etc. 
Observação: o acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossílabas: papéis, anéis, pastéis, herói, 
destrói, troféu, chapéu, réu, céu, dói etc. 
e) Palavras homônimas que perderam o acento diferencial de timbre ou tonicidade: ele para, o(s) pelo(s), eu 
me pelo (tu te pelas, ele se pela), o(s) polo(s), a pera. 
Observação: o verbo PÔR e a forma PÔDE (passado do verbo PODER) mantiveram o acento circunflexo. 
 
2. No uso do trema: 
Foi abolido: frequente, consequência, tranquilo, aguentar, bilíngue, linguiça, arguição, etc. 
Observação: o trema só foi mantido nas palavras derivados de nomes estrangeiros: mülleriano... 3ª) No uso do 
hífen: 
 
Perdem o hífen: 
a) Palavras compostas com elemento de conexão: dona de casa, pé de cabra, quartas de final, mão de obra, dia 
a dia, passo a passo, sobe e desce, disse me disse, etc. 
Observação: as palavras ligadas à zoologia e à botânica mantiveram o hífen: joão-de-barro, copo-de-leite, etc. 
b) Palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por “H” 
ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: autoatendimento, autorretrato, autossustentável, antivírus, antiético, 
antissocial, antirracista, infraestrutura, contraindicação, minissaia, minirreforma etc. 
Observação: o hífen se mantém se a palavra seguinte começar por “H” ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: 
auto-hipnose, anti-horário, infra-hepático, mini-hospital, contra-ataque, sobre-erguer, anti-inflacionário, anti-
inflamatório, auto-observação, micro-ondas etc. 
c) Todas as palavras derivadas com o prefixo “co-“: coprodução, cofundador, coirmão, coabitar, coerdeiro, 
cosseno, corresponsável, etc. 
d) Todas as palavras formadas com o advérbio NÃO ficam separadas sem hífen: não fumante, não agressão, 
não governamental, não pagamento etc. 
 
GRAFEMAS E FONEMAS 
a- A letra C pode representar os fonemas /k/ e /s/.  

- Antes de A, O e U, o C representará o som /k/. Esse som será também reproduzido pelo C antes de 
consoantes.  
 - Antes de Ee de I, pronuncia-se o C da seguinte maneira: /s/. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 46 

Observações: O som /s/ pode ser reproduzido antes de A, O e U utilizando-se o Ç (cê cedilhado). O Ç (cê 
cedilhado) não pode, no entanto, ser usado no início das palavras. 
 
b- As letras S, C, X e o Z podem representar o som /s/. 
- O som /s/ será representado: 

- peloS no início e no fim de algumas palavras; 
- peloC, antes de Ee de I; 
- peloX, no meio de algumas palavras como máximo, próximo etc.; 
- peloZ, no final de algumas palavras. 

 
c - Além da letra C, as letras QU podem, juntas, representar o som /k/, quando for utilizado antes de “e” e de “i”. 
 
d- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 
exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 
 
e- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 
exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 
 
f- O som de O e de U no final das palavras.  
Para escolher corretamente entre as letras O ou U no final das palavras, verifique qual é a sílaba mais forte da 
palavra. Se a sílaba tônica for a penúltima, como em CARRO, deve-se escrever O no final. Caso a sílaba mais forte 
seja a última, como em CAJU, então, deve-se escrever U no fim, e sem acento.  
Observação: A letra U só será acentuada quando ficarem isoladas na sílaba (hiato), no meio da palavra (SA-Ú-DE) 
ou no final (A-CA-RA-Ú, GRA-JA-Ú). 
 
g- Os fonemas /f/ e /v/ são exemplos de sons consonantais representados exclusivamente por duas letras, o F e 
o V. Não podemos, portanto, confundi-los ao escrever palavras como CAVALO e FAZER. 
 
h- Não temos dúvida alguma quando temos que escrever a letra G ou o J antes de A, O ou U, como quando 
vamos escrever as palavras GALINHA, GOSTO, GULA, JANELA, JOGO, JULGAMENTO. Já em palavras como GESTO 
e JEITO, pode-se hesitar entre escrever com G ou com J. O som reproduzido pelo G e pelo J nestas duas palavras 
é/ ʒ /. Nesses casos, não há regras específicas a não ser recorrer à etimologia (origem) das palavras. Por isso, leia 
muitos textos e preste bastante atenção quando esse som ocorrer. 
 
i- A letra S, além de representar o som /s/, pode também representar o som /z/. Para saber se devemos usar as 
letras S ou Z para representar o som /z/, é necessário procurar a origem da palavra. Se ela contiver S, ele será 
conservado; se tiver Z, conservará o Z; quando não contiver S nem Z, ela será escrita com Z. 
 
j - Para representar o som /R/ entre vogais (como em carro) , escrevemos RR. Se esse som vier entre consoante e 
vogal (ou vice-versa), no início ou no final das palavras, deveremos escrever apenas R (como em prato, parto, 
Raimundo, gastar). 
 
k - No início das palavras, a letra H não representa som. Para representar algum som, o H deverá vir 
acompanhado das letras N, C e L, como em MANHÃ, ACHO e MOLHADO. Nesses casos, porém, não acontecem 
encontros consonantais, mas DÍGRAFOS. 

Os dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar apenas um som, podendo aparecer 
com duas letras repetidas ou “dobradas”, como em caRRo, goRRo, aSSado, foSSe; ou juntando letras diferentes, 
tal qual CHuva, gaNHava, oLHo, em que o H junta-se ao C, ao N e ao L para representar som. Há ainda os dígrafos 
QU, como em QUente e líQUido, e GU, como em GUitarra e GUerreiro. 
l - Nas palavras com Z, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com Z 
no início: Zanga, Zumbido; no meio: beleZa, certeZa; no fim: raiZ, cicatriZ. 
Uso da letra Z: 
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- Em palavras derivadas de outras escritas com z no radical. Cicatriz – cicatrizar. 
- Em substantivos abstratos formados a partir de adjetivos mais os sufixos -ez ou –eza. Belo – beleza. 
- Em verbos formados com o sufixo verbal -izar a partir de substantivos formados pelo sufixo -ização, quando não 
houver um s no radical da palavra de origem. Canal – canalização – canalizar. 
- Em palavras terminadas em: -zinho, -zinha, -zito, -zita, -zal, -zeiro, -zarrão, -zona, -zorra, -zada e -zudo. 
Homenzinho, mulherzona, amorzinho.  
 
m- Para saber se devemos escrever “e” ou “i” no final de uma palavra, precisamos observar a sílaba tônica (a 
sílaba produzida com “mais força”). Quando a sílaba tônica for a última sílaba, devemos escrever a letra “i” 
(como em par-ti). Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba (como em par-te), então, devemos escrever “e”. 
 
n-Antes de P e de B, quando houver um som nasal, devemos escrever sempre a letra M. A razão para esta regra 
deve-se ao modo como esses sons são produzidos. As consoantes P e B são chamadas bilabiais, ou seja, são 
produzidas pressionando os lábios, inferior e superior, da mesma forma como é produzido o som da letra M. 
 
o- Palavras terminadas com L e U se for verbo e estiver na 3ª pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como: 
cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência (terminação) dos verbos para 
esse tempo, modo e pessoa. 
Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L, como em:  Natal, farol, castiçal, avental, legal, 
fiel, espanhol etc.  
Observação: para alguns casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência – eu – é escrito 
com U: europeu, filisteu, hebreu.  
 

p- Além dos CH, NH, LH, QU, GU, RR e SS, o dígrafo SC, que representa o som / s / como nas palavras naSCer, 
creSCer, deSCendente etc. Cuidado, porém, para os casos em que cada letra representar um som. Por exemplo: 
piSCar, caSCa, páSCoa etc., onde cada letra reproduz um som diferente, / s / e / k /, respectivamente. 
 
q-Palavras terminadas em ÃO. O ditongo nasal ão ocorre no final das palavras. Ão é um ditongo porque há o 
encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Além disso, é um ditongo nasal porque há 
passagem do ar pela boca e pelo nariz durante a pronúncia da vogal e da semivogal. Exemplos: coração, órgão, 
pão. 
 
2. MORFOLOGIA 
COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO  
Basicamente, existem na língua portuguesa dois processos que dão origem às palavras: composição e derivação. 
COMPOSIÇÃO 
No processo de composição, sempre há mais de um radical.  
Ex.: duas palavras distintas que somadas dão um significado completamente novo, como no caso de “automóvel” 
= “auto” + “móvel”  
 
DERIVAÇÃO  
No processo de derivação, devemos partir de um determinado radical. 
Exemplos: palavra primitiva “mar”, dela podemos obter outras palavras novas, como “marinheiro”, “marujo”, 
“marítimo”, entre outras. 
Atenção: Os prefixos e sufixos fazem parte da formação das palavras derivadas. 
 
PREFIXOS 
Morfema que é adicionado antes do radical na palavra, modificando ou não seu sentido original. Podem ser 
prefixos de negação, de privação, de oposição, de duplicidade, de repetição e de distância, de reduplicação etc. 
A – Há prefixos de origem latim, como: i-, in-, im-, que expressam sentido contrário, privação, negação.  
Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo 
 
SUFIXOS 
Morfema que sucede o radical da palavra, de forma que acaba por modificar seu sentido, alterando a classe 
gramatical a qual pertence. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. 
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a- Sufixo ÃO que indica aumentativo de algo, maior ou algum valor pejorativo.   
Exemplo: casarão, latão, caldeirão, vozeirão, boqueirão, homenzarrão, etc. 
b- sufixo INHA que indica diminutivo, afeto, carinho, ironia. 
Exemplo: casinha, lapisinho, papelzinho, mãozinha, etc. 
c- sufixo de ofício:-EIRO, -EIRA. 
Exemplos: lanterneiro, bombeiro, copeira, etc. 
d- sufixo de lugar: -IA, -DOURO 
Exemplos: delegacia, matadouro, etc. 
e- sufixo de instrumento:-ADA, EIRO 
Exemplos: unhada, martelada, chuveiro, etc. 
 
CLASSES GRAMATICAIS 
SUBSTANTIVO: palavra que dá nome/nomeia pessoas, lugares, objetos, sensações etc. 
Quanto à forma, os substantivos podem ser classificados em: simples, compostos, primitivos e derivados.  
a) Quando o substantivo dá nome a pessoas, cidades, países etc., ele é chamado de substantivo PRÓPRIO. Outra 
dica importante é que ele sempre começa com letra maiúscula. 
b) Quando o substantivo nomeia categorias de seres e objetos, e não se refere a um ser ou objeto em especial, 
ele é classificado como substantivo COMUM.  
Os substantivos comuns são escritos iniciando com letra minúscula. 
SIMPLES - Quando possui apenas uma palavra ou um termo. Exemplos: tempo, flor, sol, chuva. 
COMPOSTO - Quando possui mais de uma palavra ou de um termo. Exemplos: passatempo, couve-flor, girassol, 
guarda-chuva. 
Os substantivos podem também ser classificados em PRIMITIVO (se a palavra estiver em sua forma original) ou 
DERIVADO (se forem formados a partir de outra palavra). 
Exemplo: pedra (primitivo) / caderneta (derivada de caderno). 
 
As demais classificações do substantivo serão trabalhadas nos anos posteriores ao 3º ano. 
 
FLEXÃO DO SUBSTANTIVO: 
- gênero: masculino / feminino; 
- número: singular / plural. 
- grau do substantivo: 

- Aumentativo: quando for indicado aumento; 
- Diminutivo: quando for indicada diminuição; 
- Normal: quando não for indicada diminuição nem aumento do substantivo. 

Atenção: Existem ainda outros tipos de substantivos, como os simples e compostos, coletivos, concretos e 
abstratos, entre outros. 
 
Grau diminutivo do substantivo: 
- Analítico – acontece quando se acrescenta uma palavra para indicar a diminuição (casa pequena, pouco 
tempo). 
- Sintético – quando se acrescentam os sufixos INHO(A) ou ZINHO(A), como em cachorrINHO e leãoZINHO. 
 
PLURAL 
a- Em geral, fazemos o plural das palavras acrescentando a letra S. Nos verbos, além de S, também indicam plural 
as desinências IS, M, AM, EM e ÃO. Há, porém, casos em que, ainda que terminem com essas letras, as palavras 
não estão no plural, como vemos em CAIS, SOM, TAMBÉM e PÃO (estas palavras não são verbos). 
 
b- Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam-se no plural, trocando o L por IS. Por exemplo: 
quintal -  quintais; caracol – caracóis; hotel - hotéis 
Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 
c- Os substantivos terminados em ÃO fazem o plural de três maneiras. 
- substituindo o -ão por -ões: Por exemplo: ação - ações 
- substituindo o -ão por -ães: Por exemplo: cão - cães 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 49 

- substituindo o -ão por -ãos: Por exemplo: grão - grãos 
d- Os substantivos terminados em M troca-se por NS: Por exemplo: item – itens; nuvem – nuvens. 
 
e- Substantivos terminados em -R, -Z E -S é feita acrescentando - ES à palavra no singular. Por exemplo: mulher - 
mulheres; hambúrguer - hambúrgueres; açúcar - açúcares; Além de -Z no singular para -ZES no plural: Por 
exemplo: raiz - raízes; gravidez – gravidezes. 
 
f- Palavras adjetivas terminadas em OSO, OSA, derivadas de substantivos como gosto e fama que derivam para 
gostoso e famosa, fazem plural com acréscimo de S. Gostosos e famosas. 
 
ADJETIVO: palavra que acompanha (aparece próxima ao) o substantivo, para fazer referência a uma 
característica. Diz-se, às vezes, que o adjetivo se refere a uma qualidade do substantivo (pessoa, objeto, lugar). 
Exemplo: país bonito (característica do país) 
     frutos gostosos, macios (características dos frutos) 
 
Locução adjetiva: é a junção de duas palavras (uma preposição e um substantivo) que equivalem a um adjetivo.  
 
PRONOMES: são palavras que podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome, qualificando-o de alguma 
maneira. Entre os tipos de pronomes, estão: 
- pessoal: refere-se a uma das três pessoas do discurso [1ª – eu/nós; 2ª – tu/vós; e 3ª – ele-ela/eles-elas]; 

Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Eles podem variar em número 
(singular/plural), gênero (masculino/feminino) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª). 
As demais classificações do pronome serão trabalhadas nos anos posteriores ao 1º ano. 
- possessivo: indica a qual pessoa do discurso algo pertence; [meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s)...]; 
 
VERBO: palavra que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno da natureza), localizando-o em determinado 
tempo (presente, passado ou futuro).  

Os verbos são agrupados conforme sua terminação no infinitivo (nome do verbo ou sua forma inicial). 
Dessa forma, temos três grupos ou CONJUGAÇÕES: 
- os verbos terminados em AR (cantar, falar etc.); 
- os verbos terminados em ER (vender, viver etc.) e OR (compor, supor etc.); 
- os verbos terminados em IR (partir, ouvir etc.). 

O infinitivo dos verbos, também chamado de nome do verbo, é a forma primitiva dele. Termina com a 
letra R e não varia em tempo ou em pessoa. 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 
- Presente: indica o fato no momento em que se fala (Eu canto); 
- Pretérito (passado): indica um fato que já ocorreu (Eu cantei); 
- Futuro: indica um fato que irá acontecer (Eu cantarei). 

Observação: as formas verbais podem ser associadas a um dos pronomes pessoais (ou pessoas do discurso). 
 
NUMERAL 

É a palavra que demonstra a quantidade ou a ordem em que ocupam em uma série. Pode ser: cardinal, 
ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo, romano e outros. 
CARDINAL - indicam a quantidade exata dos seres. Exemplo: dois, cinco, nove, quinze, etc. 
ORDINAL - indicam a ordem que ocupam em uma série. Eles indicam ordem, posição ou lugar de algo ou de 
alguma coisa. Exemplo: primeiro, segundo, septuagésimo, quinquagésimo etc. 
MULTIPLICATIVO - são aqueles que fazem referência a uma quantidade que foi multiplicada. Exemplo: dobro, 
triplo, etc. 
ADVÉRBIOS modificam VERBOS, ADJETIVOS ou a eles próprios. Assim como as conjunções, acrescentam 
determinadas circunstâncias, porém, estas são relacionadas à ação verbal. Uma das circunstâncias expressas 
pelos advérbios (e pelas locuções adverbiais) é: 
- tempo: agora, amanhã, antes, ontem, breve, cedo, nunca, depois, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, em 
breve. 
- lugar: ali, acolá, aqui, acima, abaixo, além, adiante, atrás, dentro, longe, perto etc. 
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- intensidade: mais, muito, bastante, demais, mais, menos, quase, pouco etc. 
As demais classificações do advérbio serão trabalhadas nos anos posteriores ao 3º ano. 
 
3. SINTAXE 

Estudo de regras que regem a construção de frases, a disposição das palavras na frase e das frases no 
discurso. 
SUJEITO: as palavras sobre as quais os verbos se referem nessas frases são o sujeito da oração. Em outras 
palavras, sujeito é o termo da oração sobre o qual se fala algo. 

A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. 
 
PREDICADO: palavras que falam algo sobre o sujeito. 

Quando o núcleo do predicado for um verbo, ele será classificado como predicado verbal. Quando o 
núcleo do predicado for um substantivo ou um adjetivo, ele será classificado como predicado nominal. E, se o 
predicado possuir dois núcleos (um verbo e um nome), será classificado como predicado verbo-nominal. 
Exemplos: 
- “Dona Mariana aproximou-se de Luisinho.” (predicado verbal – aproximou-se expressa uma ação do sujeito) 
- “Minha mãe é diferente.” (predicado nominal – diferente é uma característica do sujeito) 
- A cegonha partiu triste. (predicado verbo-nominal – partiu expressa uma ação e triste é uma característica do 
sujeito)  
Importante: Toda e qualquer oração, necessariamente se estrutura em torno do sujeito e do verbo, tendo como 
constituintes os complementos verbais, predicativos ou elementos circunstanciais. 
 
FRASE 
Frase: É uma reunião de palavras que forma sentido completo. Pode ter verbo ou não. 
            Outra característica importante é que as frases começam com letra maiúscula. 
 
Tipos de frase: 
- Declarativas: quando se informa ou declara algo. Podem ser afirmativas (“Luisinho morria de amores por 
aquela professora.”) ou negativas (Não posso deixá-la ver o que estou fazendo); 
- Interrogativas: quando o emissor faz uma pergunta direta (“Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 
insolente?”) ou indireta (Gostaria de saber sobre a recompensa que você ofereceu.); 
- Imperativas: quando se dá um conselho, uma ordem ou se faz um pedido (“Dê o fora e se cuide para nunca 
mais chegar perto de minhas garras!”); 
- Exclamativas: quando o emissor exprime alguma emoção – medo, surpresa, susto, alegria etc. (“Mas que 
cegonha pedinchona!”). 
 
ORAÇÃO é um conjunto linguístico que é estruturado em torno de um verbo (ou uma locução verbal). Diferente 
da frase, a oração pode não ter sentido sozinha, mas, ainda assim será uma oração. 
 
PERÍODO é um enunciado formado por uma ou mais orações. Quando houver apenas uma oração (um verbo) no 
enunciado, o período será chamado de período simples. Se houver duas ou mais orações (dois ou mais verbos), o 
enunciado será chamado de período composto. 
 
PERÍODO SIMPLES OU COMPOSTO 
Período simples: composto por apenas uma oração. Essa oração recebe o nome de oração absoluta. Exemplo: 
João foi à festa. 
Período composto: se compõe de duas ou mais orações. Pode receber dois nomes: Composto por Coordenação 
ou Composto por Subordinação. 
Coordenação: as duas orações se apresentam de maneira independente uma da outra. Exemplo: Ontem comi 
picanha e bebi refrigerante no restaurante. 
Subordinação: é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas (subordinada) 
depende sintaticamente da outra (principal). Exemplo: Não fui à aula porque estava doente. 
 
Observação! Nos próximos anos de ensino, os alunos desenvolverão mais habilidades com Oração e Período. 
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ELEMENTOS DE COESÃO 
Coesão por substituição: são empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da 
anáfora. Observe o exemplo: 
Exemplo: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 
suspensos. 
Em vez de: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a 
acontecer, os alunos serão suspensos. 
 
Coesão lexical: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o 
exemplo: 
Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e 
faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores 
da Academia Brasileira de Letras. 
 
 
4. SEMÂNTICA 

Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um 
signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa, 
também, as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo 
e espaço geográfico. 
 
CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 
CONOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido conotativo que, por sua vez, está associado a palavras usadas no sentido 
figurado, isto é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foi empregado. Sendo assim, 
os textos que utilizam conotações demandam de maior capacidade na interpretação de texto já que a linguagem 
não é objetiva como nos textos com denotação. 
Exemplos: 
- Everaldo tem um coração de pedra. 
- Fernanda é um sol em nossas vidas. 
DENOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido denotativo, que significa sentido próprio, literal e real independente do 
contexto em que o termo, oração ou período foram empregados. Sendo assim, podemos afirmar que a 
denotação é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações.  
Exemplos: 
- O leão é um mamífero. 
- Já li esta notícia na revista. 
 
SINÔNIMO E ANTÔNIMO 
 
SINÔNIMO 
Parte da semântica que estuda as palavras que têm significado ou sentido semelhantes. Algumas palavras 
mantêm relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são 
chamadas de sinônimos. 
Exemplo: certo, correto, verdadeiro, exato. 
ANTÔNIMO 
É a relação de oposição entre o sentido das palavras ou expressões. Outras palavras, ainda, possuem 
significados completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado.  
Exemplo: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 
PONTUAÇÃO E OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 
PONTOS (.) 
PONTO FINAL (.) - É usado ao final de frases para indicar uma pausa total ou finalizar parágrafos. Exemplo: Não 
quero dizer nada. 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 52 

PONTO DE INTERROGAÇÃO (?) - O ponto de interrogação em: 
a) Formulação de perguntas: Exemplo: Você quer ir conosco ao cinema? 
b) Poderá ser utilizado conjugado com outros sinais de pontuação como: exclamação e reticências. 
 
PONTO DE EXCLAMAÇÃO (!) - Esse sinal de pontuação é usado depois de frases que expressem sentimentos 
distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, pedido, ordem, horror, espanto: 

• Iremos viajar! (entusiasmo) 

• Foi ele o vencedor! (surpresa) 

• Por favor, não me deixe aqui! (pedido) 

• Que horror! Não esperava tal atitude.  (espanto)  

• Seja rápido! (ordem) 
 
Atenção! Os demais tipos de sinais de pontuação serão trabalhados nos anos posteriores ao 1º ano. 
 
DOIS PONTOS 
Serve para: 
- Indicar uma citação do emissor, de autoria própria ou alheia. Exemplo: Sobre tudo ali penso: Não vale a pena. 
- Indicar uma enumeração. Exemplo: Mamãe foi ao supermercado e comprou: dois pacotes de arroz, um quilo 
de feijão e dois quilos de frango a passarinho. 
- Indicar as falas dos personagens mediante a transcrição do discurso direto. Exemplo: Naquele momento João 
disse: - Venha logo. 
- Demarcar uma explicação ou sequência. Exemplo: Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de 
emprego: possuir um ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. 
 
TRAVESSÃO 
a) É um sinal de pontuação utilizado especialmente no início de cada fala no discurso direto (fala de 
personagem). Exemplo: - Vou para minha casa. 
b) Para indicar mudança de interlocutor, ou o início da fala de um personagem. Exemplo: — Você é daqui 
mesmo? - perguntei. 
 
RETICÊNCIAS 
São usadas para: 
a) Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento: Exemplo: Está na hora de ir embora, 
porque… 
Às vezes, fico pensando que… 
b) Indicar que uma ação ainda não acabou: Exemplo: A chuva caia… 
c) Transmitir na linguagem escrita sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitações, 
dúvidas, surpresa, ironia, suspense, tristeza, ironia,… Exemplo: Eu… eu não sei… não sei o que podemos fazer 
agora… 
 
ASPAS 
Faz-se uso das aspas em: 
a) Marcação de fala de personagem. Exemplo: “Nunca mais voltei aquela cidade. 
b) No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, 
como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Exemplo: Faremos tudo “asinha”. 
 
 
OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 
Ao utilizar o texto digitado, além das aspas, podemos também utilizar outros recursos como: letras em itálico ou 
negrito (para destacar) e CAIXA ALTA, (letra maiúscula), além de duplicação de letras para enfatizar um sentido. 
Exemplo: “Sem esperança, triste e desiludido teve um insight:” 
     “Você está FUGINDO de mim!” 
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ONOMATOPEIAS E TIPOS DE BALÕES  
As onomatopeias são palavras cujos fonemas representam (ou imitam) alguns sons da natureza, cantos 

de animais, ruídos de máquinas, de quedas de objetos ou pessoas entre outros. 
Há uma lista infinita desses sons. Nas tirinhas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, nas fábulas, 

contos, crônicas etc., essas representações são bastante comuns. 
Nos Quadrinhos as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem 

representar pensamento, diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. 
Os balões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Os balões 

podem assumir contornos diversos, para ajudar nas expressões das personagens.  
 
 
EXPRESSÕES POPULARES 
 São formas de linguagem muito ligadas a história de cada comunidade de fala, sem origem possível de 
definição, ou seja, autoria indefinida, muito difundida no meio social mais popular, mas amplamente aceita em 
várias esferas sociais. Sua construção está sempre ligada ao meio real e apresentada com sentido figurado. 

O povo é que faz a língua, adicionando termos e expressões. É importante salientar que a maioria das 
expressões populares existentes no português falado no Brasil, tem origem no Norte e Nordeste, onde a língua 
falada e escrita, nesse idioma, foi mais desenvolvida por causa do processo de colonização. 

Por ser um país de proporções geográficas enormes, o Brasil possui muitas expressões linguísticas 
regionais: o linguajar gaúcho, com influências das suas fronteiras; a influência portuguesa, no linguajar nortista; o 
modo do nordestino se expressar; a gíria carioca; expressões típicas de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, com a 
tecnologia eletrônica e as facilidades na comunicação entre as pessoas, as expressões populares “viajam” pelo 
território nacional, tornando-se mais conhecidas. Até as novelas de televisão as utilizam. 
 
 
EXPRESSÕES POPULARES MIDIÁTICAS 

Os emojis foram criados para expressar sentimentos nas mensagens de texto. Nem sempre é tão 
simpático ou carinhoso responder alguém só com palavras. Os desenhos, que agora são até animados, 
começaram bem mais simples em 1999.  

A ideia foi do japonês Shigetaka Kurita que usou pixels coloridos para criar 176 elementos do cotidiano. 
O nome escolhido surgiu a partir da fusão das palavras em japonês “e” (imagem) e “moji” (personagem). 

Em 2008, os desenhos já eram um sucesso entre os japoneses, mas ainda não era uma mania no mundo 
todo. A mudança aconteceu quando os emojis foram disponibilizados para o iPhone. Logo em seguida, os 
usuários de celulares de outras marcas também tiveram acesso à novidade. 

A responsável por criar os primeiros emojis da Apple foi Angela Guzman. Ela era apenas uma estagiária 
na empresa e precisou descobrir primeiro o que exatamente estava sendo pedido antes de ter ideias. Até hoje, 
alguns dos desenhos mais populares foram pensados por Guzman. 
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DICAS PARA A ESCRITA DE SEUS ALUNOS, A PARTIR DAS ATIVIDADES DOS CADERNOS DE ATIVIDADES 
 

Na infinidade de atividades de escrita que podem ser produzidas por seus alunos, algumas dicas podem 
ser bastante significativas na prática docente: 
a - A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 
disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais; além da produção de períodos 
simples e períodos compostos. 
b - Elaboração de texto a partir de imagem: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem a escrita, que 
tenha coerência com a imagem, tendo cuidado para que as frases sejam coerentes (tenham sentido) . Além 
disso, oriente o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
 
Atenção!: Para outros tipos de proposta de Escritas e, até mesmo estas, é importante que o professor possa se 
apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento sobre os 
gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com a escrita. 
 
 
SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA ESCRITA E DICAS PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS 

 
Na infinidade de gêneros textuais que podem ser produzidos algumas dicas podem ser bastante 

significativas na prática docente: 
a- A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 
disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais e frases com pronomes 
possessivos; além da produção de períodos simples e períodos compostos. 
b- Orienta-se para duas produções de textos narrativos de livre escolha temática e de gênero, sendo que o conto 
seria o texto mais indicado. Dirija-os a um RELEMBRANDO sobre os quatro elementos (situação inicial, conflito, 
clímax e desfecho) das narrativas, para que eles os identifiquem na história e os incluam na sua narrativa. 
c- Para produção da lista de características de personagens, é necessário trabalhar com conceito de 
subjetividade, levando o aluno a buscar características subjetivas para sua lista, além de estabelecer a coerência 
da escolha das mesmas. 
d- Na construção do cartão-postal, deve-se explorar o gênero que acompanha a atividade do dia, apresentando e 
discutindo as características do texto, as relações entre linguagem verbal e não-verbal. É necessário que 
previamente os alunos tragam suas imagens ou mesmo que o professor já prepare as com antecedência.  
e- No reconto de narrativa e na fábula, deve-se investir mais tempo no desenvolvimento das ideias, mas, deve-
se lembrar também de que eles precisam conter os quatro elementos (situação inicial, conflito, clímax e 
desfecho) das narrativas. 
f- Elaboração da continuação do texto: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem uma nova 
situação, que tenha coerência com as ideias iniciais e a própria mensagem reflexiva, além disso, oriente o uso de 
letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
g- Nas atividades de produção textual, os alunos poderão também desenvolver a habilidade de criar novas falas 
para os balões da história em quadrinhos. É importante ressaltar que a associação entre imagens e texto deve 
ser compreendida pelos estudantes, e que a compreensão do texto depende da adequação entre a sequência 
dos fatos narrados e a representação da história nas imagens. 
h- Na produção de piadas os estudantes precisam se lembrar de uma piada que conheçam bem, para recontá-la 
sem deixar de dar ênfase a um fato engraçado. Assim, desenvolve-se, entre outras habilidades, a capacidade de 
perceber o humor e a ironia e de inseri-los nos textos. 
i- Na produção de textos descritivo-informativos, os alunos deverão: Escolher um tema importante, que permita 
que façam uma lista de palavras para as quais serão elaboradas definições criativas. As palavras devem estar 
relacionadas ao assunto escolhido. Como os textos informativos são também descritivos, na produção de 
curiosidades os estudantes deverão a partir do que será seu tema central, imaginar suas características físicas, 
outros aspectos importantes relacionados a esse animal e escrever sobre isso. Uma dica importante é o uso de 
adjetivos, que servem para caracterizar um ser. 
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j- No desenvolvimento da habilidade de escrever textos com elementos poéticos, orienta-se a produção de um 
poema com elementos subjetivos. Podem-se utilizar os textos poéticos lidos pelos alunos para dar exemplo da 
escrita de poemas. Uma sugestão é que nessa produção, os estudantes não farão estrofes com rimas, mas 
utilizarão versos brancos (versos sem rima) na estrutura do texto. 
k- Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases imperativas afirmativas e negativas. 
Seguindo o modelo, os alunos devem identificar as características dos verbos indicados nas frases-exemplo, 
escolher verbos que sirvam para dar ordem, pedir ou aconselhar, e criar frases imperativas, tendo cuidado para 
que as frases sejam coerentes (tenham sentido). 
l- O desenvolvimento da habilidade de escrever textos instrucionais. Diferencie a aprendizagem já desenvolvida 
com os outros tipos de texto estudados. Lembre-os sobre os procedimentos que devem ser feitos antes de 
colocar o lixo na rua para o caminhão de coleta, o tipo de lixo é produzido em casa, que cuidados devem ser 
tomados em cada etapa de produção e descarte do lixo, nas embalagens podem ser utilizadas para colocar o lixo. 
Sugira que os alunos escrevam os procedimentos pensando se os leitores entenderão suas instruções. Aproveite, 
também, para relembrar as características e as estruturas dos gêneros já estudados e diferenciá-las das que 
serão aprendidas. 
 
Atenção! Para outros tipos de proposta de produção textual, até mesmo estas, é importante que o professor 
possa se apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento 
sobre os gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 
 
 

ASPECTOS ESTRUTURAIS IMPORTANTES DE UM TEXTO 
 
PARÁGRAFO 

Os textos se apresentam como um conjunto de ideias ou ações a serem desenvolvidos em prol de seu 
entendimento pelo leitor. Dessa forma, o parágrafo tem como principal função nos textos informativos e 
argumentativos apresentar uma ideia completa sobre que se queria informar ou defender, como também dá 
uma hierarquia ao que se desenvolve ao longo do texto. Nos textos narrativos tem a função de marcar as 
mudanças de tempo e espaço durante o texto, além de distribuir a participação dos interlocutores na narrativa. 

Esteticamente o parágrafo se caracteriza por um sutil recuo à margem esquerda do texto, abarcando um 
conjunto de orações e períodos que representam uma ideia central ou secundária da temática tratada. Inicia-se, 
independentemente da classe gramatical, da palavra com letra maiúscula e se finaliza com ponto na maioria dos 
textos ou até mesmo com dois pontos para textos narrativos. 

Importante é a estruturação dos parágrafos, que permitem que o pensamento seja distribuído de forma 
lógica e precisa, com vistas a permitir uma efetiva interação entre os interlocutores. Obviamente que outros 
fatores relacionados à competência linguística do emissor participam deste processo, entre estes: pontuação 
adequada, utilização correta dos elementos coesivos, de modo a estabelecer uma relação harmônica entre uma 
ideia e outra, dentre outros. 
 
ESTROFES, VERSOS E RIMAS 

Chama-se rima a igualdade ou semelhança de sons pertencentes ao fim das palavras, a partir da sua 
última vogal tônica. As palavras em rima podem estar no fim (rima final, a mais usual) ou no interior do verso 
(rima interna), podendo, neste último caso, uma das palavras ocupar a posição final. Interna é a rima que se faz 
com a última palavra de um verso e uma palavra no interior do verso seguinte.  

A rima pode ser perfeita (ou com homofonia) ou imperfeita (ou com semi-homofonia). Diz-se perfeita 
quando é completa a identidade dos fonemas finais, a partir da última vogal tônica. 
Disposição das rimas – Quanto à maneira porque se dispõem nos versos, as rimas podem ser emparelhadas, 
alternadas (ou cruzadas), opostas (ou entrelaçadas ou enlaçadas), interpoladas e misturadas. 

O poema pode conter dois ou mais versos os quais se agrupam para formar uma estrofe. 
O costume tradicional é iniciar cada verso com letra maiúscula, qualquer que seja a sua relação sintática. 
Pode-se, entretanto, pôr, no início, letra minúscula, conforme a sua relação sintática com o verso 

precedente.  
As estrofes podem ser simples, compostas e livres. Simples são as estrofes formadas de versos com a 

mesma medida. Compostas são as que encerram versos de diferentes medidas. Livres são as que admitem versos 
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de qualquer medida. As estrofes de dois, três, quatro, cinco, seis, oito e dez versos recebem, respectivamente, os 
seguintes nomes especiais: dísticos, tercetos, quadras (ou quartetos), quintilhas, sextilhas, oitavas e décimas. As 
estrofes de sete e nove versos não têm nome especial. 
Verso de ritmo livre 
 O que chamamos impropriamente versos livres é uma série irregular de versos que tomados em 
separado são regulares. O verso de ritmo livre não tem número regular de sílabas, versos e estrofes, nem são 
uniformes e coincidentes o número e a distribuição das sílabas átonas e tônicas responsáveis pelo movimento 
rítmico.  
Eu lírico - É o responsável por dar a voz à poesia. Esta voz é criada pelo poeta, que pode revelar sentimentos, 
sensações ou emoções de alguém fictício na primeira pessoa. Ou seja, o que é transmitido através de um poema 
não é necessariamente o que o autor quer dizer, mas sim o que um determinado personagem sente. 

Porém, existe a possibilidade do poeta escrever como mensagem algo subjetivo de sua personalidade, 
assim como ambos podem ter personalidades totalmente diferentes. 
 
 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO TEXTUAL  
 

A SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

A situação de comunicação, ou situação comunicativa como também é chamada, refere-se a todo tipo 

de processo comunicativo ou qualquer contexto no qual exista a transmissão de informações de um emissor para 

um receptor. Esse processo envolve o contexto imediato do discurso e a forma como ele está sendo empregado. 

A situação de comunicação envolve interlocutores, contexto, objetivos comunicativos e gêneros discursivos.  

Nós somos considerados seres sociais e culturais e dispomos de um instrumento importantíssimo o 

qual nos permite interagir de modo efetivo com as pessoas que estão à nossa volta: a comunicação. Os 

comunicadores utilizam seu repertório cultural e visão de mundo para compor as mensagens que desejam 

passar. É através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. 

Agora precisamos compreender que esse processo comunicativo se constitui de elementos específicos 

para se realizar.  

 

Principais elementos da comunicação: 

• Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais 

receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 

É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. Quem fala. 

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. 

Quem ouve. 

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo/assunto, o conjunto de 

informações transmitidas pelo locutor. Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é tudo aquilo 

que o emissor envia ao receptor. 

• Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem, ou seja, a forma como a mensagem 

se efetiva e se organiza. O código pode ser um sinal, um idioma, uma escrita, os gestos e qualquer outra 

comunicação que seja de conhecimento do emissor e do receptor (destinatário). 

• Canal de Comunicação: também chamado de suporte, o canal de comunicação corresponde ao local (meio) 

onde a mensagem será transmitida. É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor, isto 

é, meio pelo qual a mensagem acontece, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. 

Pode ser também pelo meio eletrônico de comunicação. 

• Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e 

receptor, ou seja, o contexto no qual a comunicação acontece.  
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Fique atento!: A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo 

emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o 

entendimento da mensagem transmitida. Caso ocorra algum ruído na comunicação - ocorre quando a 

mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, 

desconhecido pelo interlocutor; barulho do local; voz baixa; dentre outros -, não haverá comunicação ou esta 

ficará comprometida. 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

Nos momentos das produções textuais (escrita), deve-se prezar pelo desenvolvimento de ideias e pelas 

características e estruturas dos gêneros sugeridos. Além disso, esses momentos são também ótimas 

oportunidades para ensino e exercício dos conteúdos gramaticais.  

Um fator importante que deve ser lembrado é a prática das etapas de planejamento, escrita e revisão 

serem praticadas de forma coletiva, isso ajuda em relação aquele aluno que ainda está num processo inicial de 

escrita, onde ao perceber a construção do texto, ele vai conseguir sair de um patamar para entrar em outro nível 

de escrita. 

O trabalho pedagógico requer do professor que se percorra o caminho da escrita atrelado a quatro 

etapas indispensáveis à qualificação de um texto escrito. Para isso, independentemente do gênero textual a ser 

produzido é necessário levar o aluno a ter como rotina na escrita as seguintes etapas: 

 

PLANEJAMENTO 

O primeiro ponto diz respeito a que chamamos de inspiração, para isso a questão da motivação é 

essencial para que o aluno deseje realmente buscar ideias e criatividade para os primeiros eventos de escrita. É 

importante que o professor através de ações iniciais tente despertá-lo para isso. 

Outro ponto importante é o despertar para o que realmente for escrever tanto no aspecto temático 

quanto estrutural do texto. Um dos fatores que poderão ser bastante significativos é o conhecimento prévio do 

gênero textual que se vai produzir, elencar exemplos do gênero em foco, a caracterização e particularidades. 

Além disso, os momentos de leitura em sala poderão estar voltados para o gênero a ser produzido. 

Por fim, caberá ao professor orientar como os alunos poderão estar fazendo seus primeiros registros, 

principalmente registrando suas primeiras ideias e informações necessárias para a escrita. Ao longo do período 

de escolarização desenvolver a capacidade de selecionar o que realmente é necessário para a sua produção 

escrita. 

 

ESCRITA 

A escrita representa as primeiras linhas da produção textual, para isso o aluno deve principalmente 

conhecer os aspectos relevantes para cada texto a ser produzido. Em se tratando de textos narrativos, todos os 

elementos da narração, já citados nesse documento, devem está claro para cada redator. Se a proposta se trata 

de textos instrucionais, informativos ou mesmo outras tipologias, os aspectos de estrutura e fatores linguísticos 

devem estar enraizados para que facilitem o desenvolvimento dessas primeiras linhas da produção textual. 

 

REVISÃO 

A prática de leitura se acentua bastante nesse instante da produção de textos. É através da leitura do 

próprio redator de se verifica os primeiros desvios de escrita. Dessa forma, o docente pode estar investindo em 

formas criativas da leitura da primeira versão do texto produzido. 

A revisão da produção textual é sempre um momento coletivo, seja aluno e professor, seja aluno e 

aluno, uma interação que tem como objetivo fazer o conhecimento circular entre as partes. No 
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acompanhamento professor e aluno, caberá ao docente mediar esse processo, sempre buscando a reflexão do 

aluno diante do que ele escreveu e jamais usar “do apontar o erro”, sempre tentar que o aluno perceba o erro. 

Isso tornará esse momento de grande ganho e não um momento estressante ao aluno. 

Dica: O professor poderá orientar que os alunos possam realizar a revisão em pares ou grupos, ou mesmo criar 

grupos de monitores em sala de aula. Às vezes, o aluno sente-se mais à vontade para dialogar com sua escrita 

diante de um colega, e não se pode negar que aquele que ensina, também aprende. 

Atenção!: As revisões devem estar voltadas para a organização dos textos de acordo com as características do 

gênero a ser produzido, a coesão textual (uso de advérbios, conjunções e substituições), a coerência das ideias, a 

ortografia e mesmo também a própria caligrafia. 

 

EDITORAÇÃO 

 Essa etapa é por muitas vezes não vista tão importante, mas engana-se porque é nesse momento que o 

aluno espera uma significação para tudo que ele escreveu até aqui, é a expectativa gerada nos momentos que 

cada docente incentivou a escrita. Por isso, é necessário um pensamento criativo no “que vou fazer com escrita 

de meu aluno?” 

Dicas: 1. A proposta da construção de coletânea dos textos produzidos por um período, com seleção dos textos e 

o momento da apresentação da coletânea ao público. 2. Outra sugestão é o varal de textos que se torna bastante 

significativo, uma vez que se faz presente no próprio ambiente da sala de aula. 3. O advento das tecnologias da 

comunicação pode ser de grande auxílio como suporte para divulgação dos textos produzidos, a criação de um 

blog da turma seria uma boa sugestão. 

Atenção!: Utilizar alguns textos nas aulas de leitura gera uma satisfação enorme para a autoria e um despertar 

para os demais alunos.  

Para saber mais! 

 
INFORMAÇÃO 

 

As atividades dos Cadernos bem como os próprios textos-base das atividades, podem ser utilizadas para 

o desenvolvimento das Competências e Habilidades da Matriz de Referência para Avaliação Mais Alfabetização. 

Faz-se necessário, entretanto, identificar essas competências e habilidades para antecipar as hipóteses que os 

estudantes irão elaborar. 

 Nas atividades do bloco Conversando com o texto, por exemplo, pode-se desenvolver as habilidades: 

Localizar informação explícita em textos (D14), Identificar o tema ou assunto de texto ouvido (D17), Identificar 

o tema ou assunto de texto lido (D18), Reconhecer a finalidade de textos de diferentes gêneros(D20), 

Reconhecer o gênero textual(D19), além de possibilitar que os alunos reconheçam os elementos que compõem 

uma narrativa ouvida (D15). 

Durante as conversas com os estudantes, explore bastante o desenvolvimento dessas e de outras 

habilidades, para que, na resolução das atividades de revisão e avaliações, eles demonstrem cada vez mais 

autonomia e consolidem a sua aprendizagem. 

Nas atividades com textos que utilizam imagens, como as HQ, as tirinhas, os infográficos, os cartazes e 

os anúncios, pode-se verificar e desenvolver a capacidade dos estudantes para interpretarem texto com auxílio 

de material gráfico. Estes textos também ajudarão os estudantes a perceberem o HUMOR do texto, a pontuação 

e outras notações (onomatopeias), as informações implícitas sobre os personagens. 

Nos últimos cadernos, devido à maturidade já adquirida pelos estudantes, os textos se apresentam mais 

complexos, com um vocabulário mais refinado e diversificado e com a extensão um pouco mais longa. Explore 

um pouco mais a desenvoltura da leitura.  

A oferta de uma variedade de tipos e gêneros textuais a cada material estruturado permite também a 

recapitulação dos estudos feitos durante o ano letivo. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INTRODUÇÃO 

Aprender a ler não é uma habilidade natural e espontânea que se adquire apenas pela convivência com os 
que já dominam e fazem uso dela. Algumas crianças até aprendem assim, de forma fácil e natural, mas essas são a 
minoria. Não se pode considerar, tampouco, a alfabetização como um processo demasiado complexo e que só pode 
ser alcançado por um grupo seleto, dotado de talento especial. Todas as crianças podem aprender a ler e escrever, 
privá-las desse direito é condená-las a permanecer à margem, não apenas do mundo letrado, mas da sociedade. 

Até muito recentemente, considerava-se que a entrada da criança no mundo da escrita se fazia apenas 
pela alfabetização, pelo aprendizado das primeiras letras, pelo desenvolvimento das habilidades de codificação e 
decodificação. O uso da língua escrita, em práticas sociais de leitura e escrita, seria uma etapa posterior à 
alfabetização, devendo ser desenvolvido nas séries sequenciais. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino-aprendizado da “tecnologia da 
escrita”, quer dizer, do sistema alfabético de escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de 
decodificar os sinais gráficos, transformando-os em “sons” e, na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, 
transformando-os em sinais gráficos.  

A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado a partir das contribuições dos estudos 
sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente, com os trabalhos de Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky1.  

De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de 
correspondências entre grafemas e fonemas (decodificação e codificação), mas se caracterizaria como um processo 
ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria e reconstruiria hipóteses 
sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

Progressivamente, o termo alfabetização passou a designar o processo não apenas de ensinar e aprender 
as habilidades de codificação e decodificação, como também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso 
dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge uma nova 
palavra, letramento. 

Entende-se letramento como o processo de inserção e participação na cultura escrita. Trata-se de um 
artifício que tem início quando a criança começa o convívio com as diferentes manifestações da escrita na sociedade 
(via placas, rótulos, embalagens comerciais, revistas etc.) e se prolonga durante a vida, com a crescente possibilidade 
de participação nas práticas sociais que envolvem a língua escrita (leitura e redação de contratos, de livros 
científicos, de obras literárias, por exemplo).  

Segundo pesquisadores, alfabetização e letramento são processamentos diferentes, cada um com suas 
especificidades complementares e inseparáveis, ambos indispensáveis. 

Assim, não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar; trata-se de alfabetizar letrando. 
Bem como não se trata de pensar os dois de maneira sequenciada (primeiro e segundo), como se o 

letramento fosse uma espécie de preparação para a alfabetização, ou então, a alfabetização fosse condição 
indispensável para o início do letramento.  

O desafio que se coloca para os primeiros anos do Ensino Fundamental é o de conciliar os referidos 
processos, assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e as condições possibilitadoras 
do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. 

Considerando-se que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, onde a língua escrita está presente 
de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente, terão contato com textos escritos e 
formularão hipóteses sobre sua utilidade, funcionamento e configuração. Excluir essa vivência da sala de aula, por 
um lado, pode ter o efeito de reduzir e artificializar o objeto de aprendizagem que é a escrita, possibilitando que os 
alunos desenvolvam concepções inadequadas e disposições negativas a respeito desse objeto. Por outro lado, deixar 
de explorar a relação extraescolar dos alunos com a escrita significa perder oportunidades de conhecer e 
desenvolver experiências culturais ricas e importantes para a integração social e o exercício da cidadania. 

Assim, entende-se que a ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira 
articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento, privilegiando suas especificidades. 

A nossa proposta de Língua Portuguesa e a elaboração do material estruturado estão fundamentadas no 
modelo integrado, que considera importante o trabalho sistemático com a aprendizagem do código alfabético e do 

 
1 FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. A Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas: 1996. 
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fônico (relação entre letras e sons), incluindo sobremaneira o trabalho com textos significativos e que participem do 
cotidiano dos alunos (textos reais). 

Consideramos também como fundamental que todos os entes envolvidos nessa etapa de alfabetização se 
conscientizem de que as crianças das escolas públicas são capazes de aprender e é nossa responsabilidade individual 
e profissional assegurá-las o domínio da língua em todos os aspectos.  

 
 

PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 
1º AO 4º BIMESTRE 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

ORALIDADE 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho sistemático 
de APRESENTAÇÃO, COLABORAÇÃO DISCURSIVA E COMPREENSÃO ORAL: 
Participar de interações cotidianas em sala de aula: 
- colaborando com o cumprimento dos valores e regras de convivência combinadas pela 
classe, escola e/ou comunidade escolar em geral; 
- realizando, com pertinência, tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e 
compreensão; 
- pedindo a palavra, em resposta ou complemento a questões propostas pelo professor 
e/ou pares;  
- expondo e respeitando opiniões, diante de conflitos e em debates com os colegas e com o 
professor, de forma pacífica e sem o uso de palavras ofensivas, constituindo uma imagem 
positiva de si e de seus pares; 
- planejando a fala com adequação da linguagem corporal, do tom de voz e de formas de 
tratamento adequadas. 
Realizar apresentações orais em sala e/ou extrassala de aula: 
- demonstrando eloquência, emprego de introdução, desenvolvimento e breve conclusão e 
domínio do uso de recursos visuais e/ou digitais, se pertinentes. 
Expressar-se nas diferentes interações, de forma articulada e com clareza, 
- utilizando vocabulário de seu cotidiano correto e apropriado ao tema abordado e 
corrigindo-se, mediante percepção de erro; 
- sendo positivo e persuasivo, sem coação, ao explicar seu raciocínio aos pares. 
Compreender texto oral, reconhecendo o tema geral abordado, a sequência lógica das 
ações e/ou ideia(s) e selecionando alguns de seus elementos e/ou informações principais. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, antes 
e/ou ao longo da leitura. 
Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam, 
fazendo previsões sobre objetivo, forma e conteúdo, antes da leitura. 
 
O eixo da ORALIDADE pode ser desenvolvido em ações pedagógicas dos demais eixos da 
Língua Portuguesa: Leitura, Compreensão Leitora, Gramática e Escrita. 

TODOS 
OS 

BLOCOS 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho sistemático 
de leitura de texto impresso curto ouvido ou lido: 
Desenvolver uma disposição positiva em relação à leitura literária. 
Desenvolver uma disposição positiva em relação ao caráter lúdico da linguagem literária nos 
eixos sonoro, semântico ou gráfico. 
Conhecer a variedade da produção literária infantil e seus suportes, bem como suas 
características, formas de leitura e fruição. 
Conhecer locais de divulgação e circulação de gêneros textuais literários (como bibliotecas, 
livrarias, feiras de literárias ou de livros, lojas virtuais, blogs literários, sites de escritores, 
saraus), sua organização, o pessoal envolvido, formas de empréstimo, de aquisição e compra. 
Compreender os objetivos para a leitura. 
Sentir-se motivado para a leitura. 
Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre o que vai ler. 
Construir os conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto. 
Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
Perceber as estruturas fundamentais da língua escrita, reconhecendo que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. 
Decodificar palavras e pseudopalavras do vocabulário familiar, de até 4 sílabas, formadas por 
fonemas em estudo, desenvolvendo automação e fluência. 
Ler, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana. 
Ler textos com fluência, sem erros e com prosódia adequada, com velocidade de 100 
palavras por minuto, de forma audível e compreensível. 
Exercitar a precisão e a prosódia de leitura para melhorar a fluência. 
Desenvolver habilidade de leitura silenciosa, sendo esta a maneira habitual de leitura 
cotidiana. 
Desenvolver a habilidade de leitura oral, sendo esta considerada um ato comunitário, capaz 
de conectar a língua falada e a escrita, aumentar habilidades de decodificação, desenvolver 
múltiplas inteligências, tornar as palavras mais memoráveis, dar suporte à compreensão 
leitora, favorecer a ampliação de vocabulário e melhorar habilidades de leitura. 
Estabelecer interação individual com o texto escrito, atribuindo sentido e coordenando texto 
e contexto. 
Demonstrar comportamento de leitor autônomo. 
Interagir com o texto e o autor. 

LER É 
LEGAL! 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho 
sistemático de compreensão de texto impresso curto ou mediano: 
Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa, identificando o contexto, o 
tema/assunto, o suporte, interlocutor, locutor e linguagem de um texto e relacionando 
sua forma de organização a sua finalidade. 
Justificar o uso da linguagem em função do público-alvo (informal regional). 
Comparar e avaliar as respostas dadas para as perguntas sobre o texto, verificando que 
diferentes interpretações podem ser inferidas de um mesmo texto. 
Ampliar os vocabulários, receptivo e expressivo. 
Conhecer o sentido das palavras e expressões. 
Desenvolver o hábito e as habilidades de consulta ao dicionário. 
Inferir o sentido da palavra a partir do contexto. 
Identificar o sentido da palavra no dicionário, dentre os vários sentidos que uma 
palavra pode ter. 
Usar pistas do contexto para compreender o sentido geral do texto. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, objetivo, forma e 
conteúdo e sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam. 
Construir imagens mentais à medida que ouve ou lê e descrevê-las quando solicitado. 
Identificar a sequência cronológica de eventos em narrativas (cartas, bilhetes, contos, 
lendas, fábulas etc.) e relatos (notícias e reportagens). 
Identificar sequência temporal de procedimentos a serem seguidos em instruções e 
inferir decorrências de sua execução (receitas, instruções de jogos, manuais de 
instrução e instruções 
de experimentos científicos). 
Localizar informação implícita em um texto (informações sobre personagens, cenários e 
ações). 
Identificar ações envolvidas para realizar alguma atividade e enumerar os itens 
necessários à sua execução, identificando o emissor, o receptor e o propósito a ser 
atingido. 
Identificar informação explícita num texto (fala de personagens, enunciados do 
narrador; o que, quem, onde, quando, como e o porquê em notícias; informações em 
tabelas simples e de dupla entrada, gráficos de barra e de pizza, em mapas, em 
infográficos, em calendários). 
Resumir um texto ou trecho. 
tema, estrutura, fonte, gênero, função social e nível de linguagem). 
Recontar um texto. 
Identificar e compreender uma opinião relativa a um fato. 
Identificar e compreender efeitos de humor em um texto. 
Identificar as partes (princípio, meio e fim) de um texto. 
Identificar a relação entre o assunto e as partes do texto (coerência). 
Identificar a relação entre as partes (coerência). 
Identificar e compreender o uso de recursos coesivos e expressivos: 
- Semânticos (dêiticos, reiteração etc.); 
- Entonação/particípios/advérbios; 
- Conectivos (lexicais, referências, substituições). 
Identificar os cinco principais tipos de texto (narrativo, expositivo, argumentativo/ 
dissertativo, injuntivo/prescritivo, poesia) e suas características elementares. 
Analisar texto narrativo não verbal, que articulem linguagem verbal e não verbal ou 
verbal, identificando as situações, inicial, clímax e final, do enredo, os grandes eventos, 
os principais cenários e lugares, os personagens principais e o narrador (1ª e 3ª 
pessoas) e relacionando as partes e elementos que compõem o texto (causa e 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO 
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consequência). 
Identificar o gênero de um texto, indicando seus elementos característicos. 
Manusear adequadamente os variados suportes nos quais circulam os textos. 
Identificar e compreender a ideia principal de passagem ou trecho e de um texto 
expositivo/argumentativo. 
Identificar as partes de um texto narrativo (situação inicial, conflito gerador, desfecho; a 
ligação entre os eventos; os espaços principais e secundários; os personagens principais 
e secundários e suas características físicas e psicológicas gerais; o narrador e sua 
perspectiva (1ª/3ª pessoa) ou opinião sobre os acontecimentos e personagens. 
Identificar as partes de um texto injuntivo (o emissor; e o propósito a ser atingido). 
Identificar as partes de um texto argumentativo (o tema central; a ideia principal/tese 
defendida pelo autor; e os argumentos). 
Comparar elementos semelhantes e diferentes entre dois textos de mesma temática e 
gêneros idênticos. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Identificar e operar com o princípio alfabético. 
Reconhecer e operar com o alfabeto (vogais e consoantes), nas diferentes formas de 
grafia (maiúscula e minúscula, não cursiva e cursiva). 
Reconhecer e operar com a ordem alfabética. 
Reconhecer e operar com a letra inicial do nome. 
Reconhecer e operar com letras iniciais maiúsculas (nomes de pessoas) e letras finais 
minúsculas. 
Diferenciar letras de algarismos arábicos, de símbolos e de marcas de seu cotidiano; 
Reconhecer e usar encontros vocálicos.  
Reconhecer e operar com as sílabas de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas 
e polissílabas.  
Relacionar fonemas e grafemas, operando na contagem, pronúncia, junção, 
separação e repetição de letras e sons das sílabas de palavras. 
Reconhecer e operar com separação silábica (pares mínimos). 
Reconhecer e operar com sílaba inicial, medial e final de palavras. 
Operar na contagem das palavras do texto/frase/estrofe (primeira e última). 
Identificar e operar aliterações e rimas de palavras (sons finais parecidos). 
Reconhecer e usar onomatopeia (som que representa).   
Identificar a sílaba tônica nas palavras e construir o conceito de oxítonas, 
paroxítonas e proparoxítonas. 
Conhecer e usar as regularidades e algumas irregularidades da escrita. 
Reconhecer e diferenciar o uso de O e U. 
Reconhecer e diferenciar o uso de E e I. 
Reconhecer e usar dígrafo oral e nasal (am/em/im/om/um - an/en/in/on/un). 
Reconhecer e usar ÃO. 
Reconhecer e diferenciar o uso de G e J. 
Reconhecer e diferenciar o uso deP de B; P de D; F de V e T de D. 
Compreender o uso das letras L e U no final das palavras. 
Reconhecer que a letra “s” representa os fonemas /z/, /c/, /ç/ e /ss/. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “c”, diferenciando /ca/, /co/, /cu/ de /ce/ e 
/ci/.  
Reconhecer e identificar o uso de “sa”, “se”, “si”, “so” e “su”.  
Reconhecer que a letra “x” representa os fonemas /s/, /ss/, /z/, /ch/ e /ks/. 
Reconhecer e diferenciar o uso de “c” e “ç”.  
Reconhecer e identificar o uso de nh, lh e ch.  
Reconhecer e identificar o uso de “g” (GA, GO, GU) e GE e GI. 
Reconhecer e identificar o uso de “gu” (GUA, GUE, GUI). 
Reconhecer e identificar o uso de “qu” (QUA, QUE e QUI).  

AB 
CONHECER 
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Reconhecer e identificar o uso das letras F, L, M, V, N, B, T, D, P, J, R, SX, Z, H, K, W e 
Y. 
Reconhecer a utilização do “h” mudo. 
Reconhecer e identificar o uso das letras “m” e “n” no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso de “ma”, “me”, “mi”, “mo” e “mu”, diferenciando do 
uso de “na”, “ne”, “ni”, “no” e “nu”.  
Reconhecer e identificar o uso da letra “r” no início e no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso da letra “s” no início e no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso do plural das palavras com NS. 
Reconhecer e diferenciar o uso de BR, BR, DR, FR, GR, PR, TR e VR. 
Reconhecer e diferenciar o uso de BL, CL, FL, GL, PL e TL. 
Identificar e usar palavras terminadas em ENTES. 
Pronunciar palavras de forma audível, articulada e correta. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 
DO SISTEMA 
DE ESCRITA 

Reconhecer e usar ordem alfabética. 
Reconhecer e usar espaços entre as palavras. 
Reconhecer e operar com rima. 
Reconhecer e operar com separação silábica. 
Reconhecer e usar sinônimo/antônimo. 
Reconhecer e usar diminutivo. 
Reconhecer e usar o sentido figurado da linguagem. 
Reconhecer e usar palavras ordenadas nas frases. 
Reconhecer e usar ordenação de frases de um texto. 
Reconhecer e operar ampliação e redução de frases. 
Identificar impacto de incluir, excluir ou alterar os elementos da frase. 
Empregar corretamente os componentes de uma oração (sujeito e predicado). 
Identificar frases declarativas, interrogativas e exclamativas. 
Usar, corretamente ponto final; vírgula (separação de enumerações: nomes de 
lugares, datas ou endereços, expressões de tempo e isolamento de vocativo.); 
reticências (indicação de continuidade de uma ação ou fato e interrupção do 
pensamento ou da fala); aspas duplas (indicação do discurso direto). 
Empregar corretamente os dois pontos e o travessão nos diálogos. 
Identificar as marcas de parágrafo e diálogo. 
Perceber a finalidade dos pontos de exclamação e interrogação. 
Reconhecer frases e orações, sua construção e a relação entre os seus termos, com 
referência aos seus nomes formais. 
Identificar, com referência ao nome formal da classe, função e papel dos elementos 
na frase e seus usos, com flexão de gênero e número (substantivo - próprio e comum, 
primitivo e derivado; artigo (definido e indefinido); pronome (pessoal do caso reto e 
possessivo); adjetivo (traços físicos ou de comportamento – de pessoas, objetos e 
lugares); verbo(presente,  
pretérito perfeito e futuro do presente do indicativo); advérbio (tempo, lugar e 
modo); numeral (ordinal, cardinal e multiplicativo). 
Reconhecer e usar os articuladores de relações de sentido (tempo). 
Identificar substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos pessoais) que contribuem para a continuidade do texto. 
Operar flexão e concordância nominal (gênero e número). 
Operar flexão e concordância verbal (pessoa e tempo). 
Reconhecer e usar recursos tipográficos (negrito, itálico, sublinhado, símbolos, letras 
maiúsculas, divisão de texto em título e subtítulos, cores, imagens, fotografias, 
ilustrações, gráficos, tabelas, expressões faciais etc.) 
Estabelecer a relação entre texto e imagem. 
Reconhecer e usar diferentes tipos de balões nas histórias em quadrinhos e tirinhas. 

VAI-VEM 
DAS 

PALAVRAS 
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EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Manusear, com adequação, materiais de escrita nas diversas situações de 
aprendizagem. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, a escrita se orienta de cima 
para baixo e da esquerda para a direita. 
Traçar a letra, em suas diferentes formas de grafia, maiúscula e minúscula, cursiva e 
não cursiva, de acordo com os movimentos convencionais, controlando o traçado 
em relação à força empregada para impressão de letras no papel e ao espaço a ser 
ocupado para grafá-las corretamente. 
Compreender que, no sistema de escrita do Português, há convenções para indicar a 
delimitação das palavras (espaços em branco) e frases (pontuação). 
Anotar pontos principais da aula e formular perguntas e hipóteses, a partir de 
orientações, explicações, perguntas ou hipóteses formuladas em sala. 
Coletar e registrar dados e /ou informações de uma fonte de pesquisa, listando a 
referência utilizada. 
Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes 
gêneros. 
Identificar características dos aspectos tipológicos e gêneros textuais: (narrativo: 
contar uma história; expositivo/informativo: informar; injuntivo/prescritivo: explicar 
as etapas, como funciona, o que estabelece; poesia: emocionar, sensibilizar). 
Redigir texto narrativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e poético. 
Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com o princípio alfabético, as 
regras ortográficas e as convenções gráficas apropriadas. 
Planejar a escrita do texto, considerando o tema e a situação de comunicação. (O 
quê?) 
Atender à finalidade da escrita. (Para quê?) 
Respeitar a proposta de interlocutores do texto. (Quem escreve?, Para quem? e 
Qual linguagem?) 
Conhecer as características do texto. (Como?) 
Elaborar o pré-texto: de acordo com o conteúdo. 
Rever o pré-texto e escrever o texto. 
Reler, avaliar e corrigir o texto. 
Editar texto, organizando a estrutura (manual ou digital), explorando recursos 
multissemióticos e suporte dentre os sugeridos. 
Ilustrar a versão final do texto, quando for o caso. 

PARA 
GOSTAR DE 
ESCREVER 
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COMPREENSÃO LEITORA 

Gêneros para o trabalho sistemático da LEITURA:  
 

• Informativo didático 

• Crachás 

• Agenda 

• Regras de convivência 

• Lista 

• Receita (culinária, 
médica) 

• Regras de jogo 

• Calendário 

• Adivinha 

• Tabelas simples  

• Conto 

• Fábula 

• Poema 

• Canções infantis 

• Quadras populares 

• Trava-língua  

• Capa de 
livro/revista/CD/DVD 

• Letra de música 

• Orientações 

• Mapa 

• Ilustração/imagem/fotog
rafia/quadro/tela 

• Legenda 

• Anúncio 

• Embalagem/Rótulo 

• Convite 

• Biografia 

• Informativo 

• Tirinha 

• Cartão 

• Verbete 

• Piada/Anedota 

• Bilhete de passagem 

• Curiosidades 

• Emojis 

• Ficha técnica 

• Horário de aula 

• Campanha  

• Notícia 

• Bula de remédio 

• Caça-palavras 

• Planta arquiteta 

• Cordel 

• Lenda 

• Bilhete 

• Resenha 

• Entrevista 

• Diário 

• Manchete 

• Descrição 

• Bula de remédio 

• Identidade 

• Ingresso 

• Programação  
 

 
 
 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

FLUÊNCIA 

 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), no trabalho sistemático com a 
FLUÊNCIA: 
Desenvolver a precisão e automatismo na decodificação das palavras; 
Decompor e compor palavras polissílabas; 
Decompor e compor palavras compostas por sílabas com diferentes padrões (V, CV, 
CCV, CVC, CCVC etc.); 
Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e 
rapidez; 
Ler textos de pequenas dimensões, utilizando o processo de reconhecimento de 
palavras; 
Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com 
precisão e rapidez; 
Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante 
sua leitura; 
Ler oralmente e sem hesitações textos familiares de pequenas dimensões (listas, 
manchetes e títulos de notícias, títulos e autores de textos de literatura (infantil, 
canções, parlendas, quadras, adivinhas, poemas etc.), após a leitura silenciosa e 
preparação prévia); 
Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras e pseudopalavras isoladas, textos de 
extensão curta, média e longa e complexidade simples, mediana e alta (narrativas, 
notícias da imprensa dirigida à criança, poemas, cartas, textos de divulgação científica 
e didáticos), após a leitura silenciosa e preparação prévia; 
Ler em voz alta, em situações de caráter público (festividades, saraus, feiras culturais, 
exposições etc.), com precisão, fluência e expressividade. 

CADERNO 

DE 

FLUÊNCIA 

CADERNO 

DE 

ATIVIDADES 
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PRODUÇÃO ESCRITA 
 
Propostas de produção para o trabalho sistemático: 
 

• Alfabeto/Vogais 

• Nome/Sobrenome 

• Crachá 

• Letras com diferentes 
grafias 

• Nome das coisas 

• Palavras iniciadas com 
a letra... 

• Ditado 

• Cruzadinha  

• Complemento de frase 

• Frase temática 

• Frase com uso de: 
pontuação, uso de 
artigos, substantivo 
comum, diminutivo 
etc. 

• Frases descritiva 

• Trava-língua 

• Texto em close 

• Texto de opinião 

• Diálogo 

• Ficha de animal 

• Poema 

• Verbete criativo 

• Reconto 

• Texto a partir de 
imagem (tirinha) 

• Lenda 
 

 
 
 
MATRIZ DE REFERÊNCIA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DELÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA 

ADAPTADA DO 5º ANO DO SAEB DE LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ano 
 

I. Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.  

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.  

D6 – Identificar o tema de um texto.     

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

 

II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).  

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

 

IV. Coerência e Coesão no Processamento do texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto.  

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

D8 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

 

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  

 
 
 
  



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 12 

MATERIAL ESTRUTURADO 
 
 O material para a implementação da proposta consta de: 

•  Caderno de Atividades para os alunos: incluindo atividades diárias de leitura, compreensão textual, 
princípio alfabético e produção escrita. Os cadernos de atividades dos alunos compõem-se de vinte 
atividades, a serem realizadas diariamente, durante um mês de aula. Nesses cadernos, estão 
contempladas as atividades que trabalham a alfabetização e o letramento. 

• Caderno de Atividades Relembrando: incluindo atividades diárias de leitura, compreensão textual, 
princípio alfabético e escrita. Os Cadernos de Atividades Relembrando compõem-se de vinte atividades, 
a serem realizadas diariamente, durante um mês de aula. Nesses cadernos estão contempladas as 
atividades que reforçam a alfabetização e o letramento dos alunos deste ano de ensino que ainda não 
estão alfabetizados. O professor deve, com todos os alunos da turma, fazer a leitura e toda a 
exploração do texto do caderno regular de atividades, e, depois, indicar as atividades específicas do 
Relembrando, de acordo com o nível de alfabetização, aos alunos leitores iniciantes. 

• Caderno de Fluência: incluindo textos específicos para o trabalho com a fluência de leitura dos alunos. 

• Orientações Didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 
atividades são complementares e consonantes ao caderno dos alunos, estão organizadas por blocos e o 
professor deve utilizá-las para o planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que 
as orientações didáticas e as atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes 
da aula. 

• Caderno Suplementar: deve ser utilizado pelo professor como um subsídio teórico para o trabalho em 
sala de aula. 

• Caderno de Avaliação: esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 
os descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões 
objetivas). 

 
BLOCOS 
Os conteúdos a serem trabalhados são organizados por blocos. Embora estejam separados por eixos, muitos 
conteúdos encontram-se contemplados em mais de um deles. Essa opção visa apontar para o tratamento 
integrado que deve ser dado aos conteúdos. 
 
PREDIÇÃO: Este bloco é trabalhado nas orientações didáticas. Visa preparar os alunos para a leitura, através do 
levantamento dos conhecimentos prévios e da motivação para ler o texto. 
 
 

LER É LEGAL!: Este bloco abrange a leitura oral e silenciosa, bem como a fluência de 
leitura. Tem por objetivo melhorar a fluência de leitura dos alunos, ou seja, leitura com 
velocidade exigida para a série ou ano, com precisão (sem erros) e prosódia (ritmo e 
entonação). Ler sem fluência compromete a compreensão, pois a atenção, memória e 
capacidade cognitiva ficam concentradas a identificação das palavras, não no 
tratamento e análise do sentido.  
 
 

ABCONHECER: Este bloco privilegia a consolidação da decodificação, 
ampliação da leitura visual, reconhecimento de palavras complexas, 
análise fônica, análise estrutural das palavras, regularidades e 
irregularidades ortográficas. 
 

CONVERSANDO COM O TEXTO!: Este bloco abrange as seguintes áreas: 

• Compreensão: Tem por objetivo auxiliar os alunos a compreender o sentido geral do 
texto, estrutura e gênero. 

• Vocabulário: Tem por objetivo a ampliação do vocabulário expressivo e receptivo, 
uma vez que o conhecimento do vocabulário aumenta a compreensão do texto.  
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VAI-VEM DAS PALAVRAS!: Este bloco prioriza o trabalho com a gramática 
contextualizada e com a coerência e coesão textual. Tem por objetivo auxiliar os 
alunos a analisar a estrutura do texto, sua rede de relações entre palavras, frases e 
parágrafos.   
 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER: A produção textual é elaborada para ser construída 
em etapas onde o aluno tenha uma segunda chance de retornar ao seu texto e 
melhorá-lo. O exercício da redação será trabalhado pelo processo e não apenas 
pelo produto.  
 

 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO!: Este bloco visa a comparação entre os textos de 
diferentes gêneros. 
 
 
 
 
PARA GOSTAR DE LER: Este bloco trabalha leituras de textos e livros para 
desenvolver o gosto pela leitura. 
 
 

 
 
 
ROTINA  

A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis. Tem o objetivo de garantir que as necessidades de aprendizagens dos alunos sejam atendidas.  

Estabelecer uma rotina é garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas em 

um tempo previsto, cuja vivência constante garanta o desenvolvimento e/ou potencialização de determinadas 

competências. 

A rotina proposta é uma sugestão que cada professor deverá adaptar de acordo com as necessidades do 

seu grupo de alunos. 
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SUGESTÃO DE ROTINA DA AULA 

1º 2º 3º 4º 5º 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

ACOLHIDA E 

CORREÇÃO DO 

PARA CASA 

(20 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

RETOMADA DOS 

TEXTOS 

ANTERIORES 

(10 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

PREDIÇÃO 

(5 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

LER É LEGAL 

(30 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO  

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

AB CONHECER 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 

ESCREVER 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 

ESCREVER 

(30 min) 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 

SEU JEITO 

(15 min) 

FLUÊNCIA 

(20 min) 

FLUÊNCIA 

(20 min) 
FLUÊNCIA 

(20 min) 

FLUÊNCIA 

(15 min) 
FLUÊNCIA 

(20 min) 
OUTRAS 

DISCIPLINAS 

(20 min) 

OUTRAS 

DISCIPLINAS 

(20 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

PARA GOSTAR DE 

LER 

(25 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

PARA GOSTAR DE 

LER 

(20 min) 

MATEMÁTICA 

(50 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 

PARA CASA 

(5 min) 

 
 

ROTINA DO CADERNO DE ATIVIDADES DE LINGUAGEM 
Observações: Texto novo todo dia. No 3º e 5º dias, dois textos de gêneros diferentes, explorando a comparação. 
 

BLOCOS 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Ler é legal! X X X X X 

Conversando com o texto X X X X X 

AB Conhecer X X X X X 

Vai-vem das palavras  X  X  X 

Para gostar de escrever  X  X  

Cada texto do seu jeito X X X X X 

Para gostar de ler  X  X  
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SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA DO BLOCO “LER É LEGAL!” 

 
1º Passo – LEITURA ORAL EXEMPLAR DO PROFESSOR (Orientações didáticas e caderno de atividades) 
Objetivos: Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
        Automatizar a decodificação, através do reconhecimento visual, de um maior número de palavras 
para permitir ao cérebro maior tempo para a compreensão. 
        Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e interesse a leitura de adulto, como exemplo de 
fluência. 
        Absorver as estruturas fundamentais da língua escrita. 
Procedimentos: Elaborar perguntas que poderão ser respondidas após a leitura e/ou levantar hipóteses sobre o 
conteúdo do texto a partir de indícios oferecidos pelo título, autor, ilustrações etc. 
 
2º Passo – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEITURA (Orientações didáticas) 
Objetivos: Tirar as dúvidas de compreensão da leitura. 
       Validar as hipóteses levantadas na predição. 
Discutir funções e estrutura do texto. 
Procedimentos: Perguntas orais sobre o texto (estudo dirigido); esclarecimento de dúvidas sobre o sentido e a 
estrutura do texto, bem como do vocabulário. 
 
3º Passo– SEGUNDA LEITURA EXEMPLAR 
Objetivos: Permitir ao aluno compreender o que, porventura, estava obscuro nas três primeiras leituras. 
Procedimentos: Realizar uma nova leitura do texto para os alunos. 

 
4º Passo – TREINO DE LEITURA  
Objetivos: Exercitar a velocidade de leitura e melhorar a fluência. 
Procedimentos: Leitura em dupla: uma criança lê o texto para a outra que acompanha fazendo leitura silenciosa; 
leitura cumulativa; leitura antifônica; leitura de revezamento etc. 
 
 
 

Técnicas de leitura 
a) ANTIFÔNICA - Leitura feita pelo professor que indica cada palavra enquanto lê. Os alunos repetem a leitura do 

professor. 

b) COMPARTILHADA - Leitura feita pelo professor e acompanhada silenciosamente pelos alunos. 

c) REVEZAMENTO - Uma criança ou grupo começa a ler o texto num momento combinado todos param e outra 

criança ou grupo continua a leitura. 

d) CUMULATIVA - Uma criança lê o 1° parágrafo. Ela e a próxima leem o 2° parágrafo. E assim sucessivamente. 

e) EM DUPLAS - As crianças em duplas lerão uma para a outra. 

A criança que for o ouvinte da vez deverá anotar ou marcar no texto as palavras que o colega errar ou sentir 

dificuldades. 

Atenção! Na hora da leitura não faça do tempo de ler uma oportunidade de punir as crianças e nem coloque 

aquelas com dificuldades de leitura em situações embaraçosas como ler em voz alta. Acompanhe-as de perto.  

Ler deve ser um prazer!!! 
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MATEMÁTICA 
 

INTRODUÇÃO 
 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática precisa acontecer com significação. É importante 
que as crianças construam o pensamento lógico-matemático de forma organizada, fazendo relação entre o que 
elas conhecem do seu meio sociocultural, com o que a escola ensina. 

Nesse sentido, a proposta de formação abrange um conjunto de ações significativas, que dão ênfase por 
um lado a um ensino matemático contextualizado, a partir de situações reais do cotidiano dos alunos e, por 
outro, à vivência dos conteúdos matemáticos através da manipulação do material concreto. O objetivo maior é 
instrumentalizar o aluno para criar e resolver situações-problemas, com compreensão, refletindo sobre as 
situações que os rodeiam e promovendo a construção do pensamento lógico abstrato. 

Preocupamo-nos em desenvolver o conhecimento matemático, despertando no educando o espírito da 
investigação, além de fornecer elementos básicos para a participação desses na vida em sociedade, formando 
alunos capazes de crítica e autocrítica, e que pensem criativamente. 
 
MATERIAL ESTRUTURADO 
 O material para a implementação da proposta consta de: 

• Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 
atividades são complementares e consonantes ao livro didático e o professor deve utilizá-las para o 
planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que as orientações didáticas e as 
atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes da aula. 

• Livro didático. 

• Caderno de avaliação: Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 
os descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões 
objetivas). 

 
SUGESTÃO DE ROTINA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: Apresentar o conteúdo a partir de uma 
situação-problema.  
 
Vivência com o material concreto: Vivenciar a partir de situações significativas propostas pelo professor os 
conteúdos abordados favorecendo a compreensão do mesmo.  
 
Atividade do aluno – Livro didático: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
As atividades estão agrupadas em torno dos eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas e Números e operações. 
As atividades de Tratamento da informação permeiam os demais blocos. 
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DISTRIBUIÇÃO POR CADERNOS (3 ATIVIDADES POR SEMANA) 
 
Etapa 1 
ESPAÇO E FORMA 

• Orientar-se por um sistema de coordenadas de modo a determinar as direções em cima e embaixo, à frente e 
atrás, ao lado (direita e esquerda) em relação ao próprio corpo.  

• Identificar os conceitos espaciais tomando como referência o próprio corpo.  

• Identificar a localização de pessoa e/ou objeto tendo como referência o próprio corpo. D1 

• Identificar relações espaciais entre objetos e pessoas considerando referências que não seu próprio corpo.  
D1 EF03MA12 

• Descrever situações vivenciadas destacando as relações espaciais. D1 EF03MA12 

• Representar com desenho vivências ocorridas na escola, utilizando os conceitos espaciais. EF03MA12 

• Descrever oralmente as representações realizadas destacando as relações espaciais. EF03MA12 

• Identificar posição de pessoa e/ou objeto presentes em representações utilizando um ponto de referência 
distinto do seu próprio corpo. D1 EF03MA12 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer a sequência dos meses, nomeando-os corretamente.  

• Ler calendário anual.  

• Ler calendário relacionando dia do mês com o dia da semana.  

• Identificar unidades de medida de tempo (hora, dia, semana, mês, ano). 

• Relacionar ano/mês, mês/dia, semana/dia, dia /hora, hora/minutos, minuto/segundos. D8 EF03MA23 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar o processo de contagem até 10.000, construindo, de forma oral, sequência numérica crescente e 
decrescente de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10, 50 em 50 e 100 em 100, a partir de um ou 
entre dois números determinados. 

• Escrever números de até três algarismos. D13 EF03MA01 

• Ler números de até três algarismos.  D13 EF03MA01 

• Realizar agrupamentos de dezenas dando origem à centena.  

• Registrar os números obtidos nos agrupamentos.  

• Identificar o grupo de 10 como 1 dezena.  

• Identificar o grupo de 100 como 1 centena.  

• Relacionar dezena/unidades determinando que 1 dezena é igual a 10 unidades. D13 EF03MA02 

• Relacionar centena/dezenas/unidades determinando que 1 centena é igual a 10 dezenas e a 100 unidades. 
D13 EF03MA02 

• Identificar as três primeiras ordens do sistema de numeração decimal, nomeando-as. D13 EF03MA02 

• Representar números de dois e três algarismos utilizando diferentes materiais (ábaco, quadro posicional, 
material dourado, dinheiro de brinquedo). D13 EF03MA02 

• Associar a adição aos seus significados.  

• Associar a subtração aos seus significados.  

• Identificar os fatos fundamentais da adição e da subtração. D17 EF03MA03 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. EF03MA28 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. EF03MA28 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. EF03MA28 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. EF03MA28 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
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Etapa 2 
ESPAÇO E FORMA 

• Movimentar-se e/ou deslocar-se mediante determinadas orientações espaciais.  

• Realizar movimentação e/ou deslocamento de objeto a partir de determinadas orientações espaciais.  

• Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa fornecendo-lhe determinadas orientações 
espaciais.  

• Registrar deslocamentos, à medida em que são realizados, utilizando setas indicadoras de sentido. EF03MA12 

• Identificar a localização de pontos em malhas quadriculadas com a indicação de pares ordenados. D1 
EF03MA12 

• Reproduzir deslocamentos em malhas quadriculadas.  EF03MA12 

• Descrever os itinerários percorridos focalizando as orientações espaciais utilizadas.  EF03MA12 

• Interpretar movimentação e/ou deslocamento em diversas representações, utilizando as orientações 
espaciais apropriadas e suas terminologias. D1 EF03MA12 

 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar o relógio analógico para marcar o tempo.  

• Ler hora e minutos em relógio analógico e digital. D8 EF03MA23 

• Identificar o dia como período de 24 horas. 

• Reconhecer zero hora como transição de um dia para o seguinte. 

• Determinar o horário de início, de término, ou o intervalo da duração, de um evento ou acontecimento. D9 
EF03MA22 

• Resolver problemas envolvendo medida de tempo. D8 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ordenar números, de até três algarismos, em séries, crescente e decrescente. EF03MA04 

• Completar sequência numérica de números de até três algarismos, com intervalo de 1, 2, 5 e 10.  

• Identificar o antecessor e o sucessor de um número.  

• Identificar números pares e ímpares observando a escrita numérica desses números.  

• Identificar a localização de números naturais de três algarismos na reta numérica com intervalos de 2, 5 e 10. 
D14 EF03MA04 

• Identificar a posição das três primeiras ordens do sistema de numeração decimal em número de três 
algarismos. D13 EF03MA02 

• Determinar o valor absoluto e relativo dos algarismos em número de até três ordens. D13 EF03MA02 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos.  

• Realizar cálculos utilizando estratégias como o uso de desenhos, símbolos, contagem, estimativa, 
decomposição e composição de números (adição e subtração). EF03MA05 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 EF03MA06 

• Demonstrar, com uso de materiais, que quantidades iguais podem ser reunidas para se obter outra, 
relacionando a adição de números iguais à multiplicação com uso da expressão "vezes”. 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística,  
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 - D28EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 - D28EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 - D28EF03MA26 
 
Etapa 3 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar as figuras tridimensionais, denominando-as (cubo, esfera, paralelepípedo, cone pirâmide, cilindro). 
D2 EF03MA13 

• Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. 
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EF03MA13 

• Apontar características observáveis nas figuras tridimensionais como: formas arredondadas ou pontudas; 
superfícies planas ou curvilíneas; possibilidade de rolar ou não; e outras. EF03MA14 

• Descrever figuras tridimensionais a partir de experimentações realizadas com as mesmas.  

• Comparar figuras tridimensionais a partir de experimentação realizadas com a mesma.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar as cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro. 

• Ler e escrever quantias por extenso. 

• Compor e decompor valores, manipulando cédulas ou moedas. D10 EF03MA24 

• Resolver problemas envolvendo cédula e moedas. 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Ler e escrever números de até quatro algarismos. D13 EF03MA01 

• Relacionar unidade de milhar/centena/dezenas/unidades. D13 EF03MA02 

• Identificar as quatro primeiras ordens do sistema de numeração decimal, nomeando-as. D13 EF03MA02 

• Ordenar números, de até quatro algarismos, em séries, crescente e decrescente. EF03MA04 

• Identificar o antecessor e o sucessor de um número.  

• Identificar números pares e ímpares observando a escrita numérica desses números.  

• Identificar a localização de números naturais de quatro algarismos na reta numérica com intervalos de 2, 5 e 
10. D14 EF03MA04 

• Registrar os fatos fundamentais da adição e da subtração na forma horizontal e vertical. EF03MA03 

• Utilizar os fatos fundamentais na resolução de adição de três números de um algarismo. EF03MA03 

• Relacionar adição e subtração como operações inversas.  

• Fazer estimativa do resultado da adição.  

• Dispor os números no algoritmo da adição utilizando sinais.  

• Resolver adição com dois números de até três algarismos sem reserva.  D17 

• Reconhecer regularidades nas tabelas dos fatos e utilizá-las ao determinar seus resultados.  
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. EF03MA28 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. EF03MA28 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. EF03MA28 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. EF03MA28 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
 
Etapa 4 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar alguns elementos: faces, arestas, base(s) e vértices. D2 EF03MA14 

• Comparar cubos, paralelepípedos e pirâmides de acordo com o número de faces, vértices e arestas. D2 
EF03MA14 

• Identificar as planificações do cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone e cilindro. D2 EF03MA14 

• Planificar formas tridimensionais, como embalagens, e descrever as figuras bidimensionais obtidas na 
planificação.  

• Construir figuras tridimensionais a partir de suas planificações.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Realizar trocas de nota por notas e moeda por moedas manipulando-as. D10 EF03MA24 

• Resolver problemas envolvendo situações de compra, venda e troca. D10 – D23EF03MA24 

• Identificar características do sistema monetário brasileiro, comparando valores para reconhecer o que é mais 
caro e mais barato. 
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• Utilizar a notação R$ para expressar valores. D23 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Fazer estimativa do resultado da subtração.  

• Dispor os números no algoritmo da subtração utilizando sinais.  

• Resolver subtração com números de até três algarismos sem reagrupamento. D17 

• Usar a adição como prova de verificação da subtração, e vice-versa. 

• Determinar o valor absoluto e relativo dos algarismos em número de até quatro ordens.  

• Usar os sinais > e <, para compará-los em pares. 

• Realizar a composição ou decomposição de números naturais com até quatro algarismos, conforme o 
princípio aditivo e o multiplicativo. D15 - D16EF03MA02 

• Resolver adição com dois números de até três algarismos com uma reserva. D17 

• Associar a multiplicação à soma de parcelas iguais.  

• Associar a multiplicação à sua representação em uma configuração retangular.  

• Demonstrar com uso de materiais que uma quantidade pode ser repartida em partes numericamente iguais 
(divisão).  

• Demonstrar com uso de materiais quantas vezes um grupo está contido em outro (divisão).  

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 EF03MA06 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e divisão. D20 EF03MA07 e 
EF03MA08 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística, 
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 – D28 EF03MA26 
 
Etapa 5 
ESPAÇO E FORMA 

• Identificar as figuras planas, nomeando-as (círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losango, paralelogramo, 
trapézio).  D3 EF03MA15 

• Identificar formas planas nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem.  

• Identificar figuras planas em representações como desenhos, fotos, pinturas e gravuras.  

• Identificar o quadrado e o retângulo nas faces do cubo e do paralelepípedo e o triângulo nas faces da 
pirâmide.  

• Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou triangulares. 
EF03MA16 

• Representar figuras bidimensionais no geoplano.  

• Descrever as figuras bidimensionais representadas no geoplano explicando como se faz para obtê-las.  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. EF03MA17 

• Reconhecer o uso das medidas de comprimento em situações práticas do cotidiano.  

• Identificar o centímetro e o milímetro como unidade de medida para pequenos comprimentos.  

• Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas e 
padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida.  EF03MA19 – 
D6 

• Comparar medidas de comprimento. EF03MA19 

• Identificar instrumentos padronizados de medir comprimentos. EF03MA18 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 
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• Utilizar números ordinais em situações cotidianas.  

• Ler números ordinais até 99°.  

• Escrever números ordinais até 99°.  

• Resolver subtração com números de até quatro algarismos com um reagrupamento. D17 

• Resolver problema envolvendo adição em que é procurado o valor da soma ou de uma parcela. D19 
EF03MA06 

• Resolver problema envolvendo subtração em que é procurado o valor do resto, do minuendo ou do 
subtraendo. D19 EF03MA06 

• Calcular multiplicações sem reserva, em que o multiplicando é um número de até três algarismos e o 
multiplicador é um número de um algarismo. D18 

• Calculando divisões exatas em que o dividendo é um número de até três algarismos e o divisor é um número 
de um algarismo. D18 

 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. EF03MA28 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. EF03MA28 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. EF03MA28 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. EF03MA28 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
 
Etapa 6 
ESPAÇO E FORMAS 

• Identificar figuras planas, 
d) representando-as na malha quadriculada; 
e) comparando-as conforme suas características; D3 EF03MA15 
f) identificando número de lados e vértices; D3 EF03MA15 
g) compondo-as a partir de outras; 
h) decompondo-as em outras; 
i) diferenciando círculo de circunferência. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar instrumentos de medida de comprimento adequados à extensão de objetos a serem medidos. 
EF03MA18 

• Ler e escrever medidas de comprimento por extenso.  

• Realizar conversões entre metro, centímetro e milímetro. D7 EF03MA19 

• Resolver problemas envolvendo medidas de comprimento. D7 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão utilizando estratégias 
próprias. D2 0EF03MA07 e EF03MA08 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos.  

• Realizar cálculos utilizando estratégias como o uso de desenhos, símbolos, contagem, estimativa, 
decomposição e composição de números (multiplicação e divisão).  

• Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de 
metade, terça, quarta, quinta e décimas partes. EF03MA09 – D20 

• Identificar padrões, 
a) investigando regularidades em sequências de números, objetos ou figuras. EF03MA10 
b) reconhecendo os elementos faltantes em sequências de números, objetos ou figuras. EF03MA10 
c) descrevendo a regularidade crescente ou decrescente dos valores adicionados ou subtraídos em uma 
sequência numérica finita. EF03MA10 
d) descrevendo a regularidade em uma sequência de objetos ou figuras, por suas características. 
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e) construindo sequências de números em ordem crescente e decrescente, conforme a regularidade 
estabelecida. 
f) construindo sequências de objetos ou figuras, conforme a regularidade estabelecida. 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística, 
a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 – D28EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 – D28EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 – D28EF03MA26 
Aplicar conceitos de probabilidade, 
a) identificando eventos cotidianos que envolvam a ideia de aleatório. EF03MA25 
b) classificando resultados de eventos cotidianos aleatórios como, prováveis, improváveis e impossíveis. 
EF03MA25 
 
Etapa 7 
ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer o eixo de simetria por meio de dobraduras. 

• Reconhecer eixos de simetria, 
a) identificando-os; 
b) diferenciando figura simétrica e não simétrica; 
c) construindo formas simétricas a partir de dobraduras e recortes; 
d) identificando a simetria de reflexão; 
e) identificando figuras com um eixo de simetria. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer o uso das medidas de massa em situações práticas do cotidiano. 

• Identificar o quilograma, o grama e o miligrama como unidades de medida padronizadas de medida de massa. 
EF03MA20 

• Estimar e medir massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais 
(quilograma, grama e miligrama). EF03MA20 – D6 

• Identificar diferentes tipos de balança como instrumento para medir massa.  

• Ler e escrever medidas de massa por extenso. 

• Realizar conversões entre o quilograma, o grama e o miligrama. D7 EF03MA20 

• Resolver problemas envolvendo medidas de massa. D7 
 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar o sistema de numeração romano, identificando os algarismos, e seus respectivos valores, até C. 

• Identificar os números romanos em diferentes contextos. 

• Ler e escrever números romanos até C. 

• Resolver problemas de adição com reserva e subtração com reagrupamento ao mesmo tempo, com números 
de até três algarismos. D19 

• Relacionando a multiplicação à ideia de adição de proporcionalidade e combinatória. 

• Calcular multiplicações com reserva, em que o multiplicando é um número de até três algarismos e o 
multiplicador é um número de um algarismo. D18 

• Calcular multiplicação abreviada por dezenas e centenas inteiras. 

• Calculando divisões não exatas em que o dividendo é um número de até três algarismos e o divisor é um 
número de um algarismo. 

• Associar multiplicação e divisão como operações inversas. 

• Usar a multiplicação como prova de verificação da divisão. 

• Resolver problemas que envolvam multiplicação ou divisão. D20 EF03MA07 e EF03MA08 

• Representar um problema dado por meio de texto em uma sentença matemática. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 23 

• Escrever um problema por meio de texto para representar uma sentença matemática. 

• Reconhecer o princípio da igualdade para construir a noção de equivalência. 

• Utilizar sentenças numéricas equivalentes que envolvam adição e subtração para encontrar quantidades 
desconhecidas. 

 
Atividade 12 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Produzir pesquisa que envolva três ou mais variáveis qualitativas ou quantitativas,  
a) formulando questões a partir da discussão em sala. 
b) coletando dados e informações. 
c) organizando, em listas e tabelas simples ou de dupla entrada, os dados coletados. 
d) organizando, em gráficos de colunas simples, pictóricos ou de barras simples, os dados coletados. 
e) construindo tabelas e gráficos de colunas simples. 
f) apresentando os dados obtidos na pesquisa. 
 
Etapa 8 
ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer elementos primitivos da geometria, 
a) identificando linhas retas e curvas; 
b) identificando a diferença entre curvas abertas e fechadas; 
c) identificando a diferença entre linha aberta e fechada; 
d) identificando a diferença entre linha simples e não simples; 
e) identificando ponto, reta e plano. 
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Reconhecer o uso das medidas de capacidade em situações práticas do cotidiano.  

• Identificar o litro e o mililitro como unidades padronizadas de medida de capacidade. EF03MA20 

• Estimar e medir capacidade, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais 
(litro e mililitro). EF03MA20 – D6 

• Ler e escrever medidas de capacidade por extenso. 

• Realizar conversões entre litro e mililitro. D7 EF03MA20 

• Resolver problemas envolvendo medidas de capacidade. D7 

• Relacionar medidas significativas, utilizando, com noções de sentido, os termos: quente, frio e gelado, para 
referenciar a medida de temperatura. 

• Utilizar, com noções de sentido, os termos: grosso, fino, estreito, largo, fundo e raso, para referenciar 
dimensões. 

• Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 
EF03MA21 

 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Representar números racionais,  
a) dividindo coleções de materiais disponíveis em duas, quatro e oito porções iguais. 
b) dividindo um objeto em duas, quatro e oito partes iguais. 
c) registrando metades, quartos e oitavos graficamente. 

• Aplicar conceitos de porcentagem, 
a) interpretando-os. 
b) reconhecendo, no contexto diário, 100%, 50% e 25%. 
c) identificando a representação gráfica de 100%, 50% e 25%. 
d) representando graficamente 100%, 50% e 25%. 
e) estabelecendo relação de 50% com a metade, 100% com o todo e 25% com um quarto de um todo. 
 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Realizar análise estatística, 
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a) identificando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas duplas, 
pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
b) interpretando dados e informações apresentados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas 
duplas, pictóricos ou de barras simples. D27 – D28 EF03MA27 
c) resolvendo problemas com os dados e informações apresentados em tabelas e gráficos. D27 – D28 EF03MA26 

• Aplicar conceitos de probabilidade, 
a) realizando experimentos predefinidos, com duas tentativas, em eventos cotidianos, que tenham mais de um 
resultado. EF03MA25 
b) registrando o número de resultados de um experimento. 
 

MATRIZ DE REFERÊNCIA 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTALDE MATEMÁTICA 
ADAPTADA DO 5º ANO DO SAEB DE MATEMÁTICA – 3º ano 

 

TEMA DESCRITOR DESCRIÇÃO 

I. Espaço e 

Forma 

D1 
Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, croquis e outras 

representações gráficas. 

D2 
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 

relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 

D3 
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo 

número de lados, pelos tipos de ângulos. 

II. 

Grandezas 

e medidas 

D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. 

D7 
Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 
Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou o intervalo da duração 

de um evento ou acontecimento. 

D10 
Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário 

brasileiro, em função de seus valores. 

III. 

Números e 

Operações 

D13 
Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 

D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D16 
Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma 

polinomial. 

D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

D19 

Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), 

comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa). 

D20 
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade. 

D23 
Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro. 

IV. 

Tratamento 

da 

Informação 

D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 
Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de 

colunas). 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser periódica e sistemática e destina-se a revelar as dificuldades dos alunos para que 
seja possível fazer as intervenções necessárias na sala de aula. 

As avaliações constituem, ao mesmo tempo, um forte instrumento de gestão escolar e um instrumento 
de acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelos Coordenadores Pedagógicos das escolas. 

Se o trabalho pedagógico se realiza na aprendizagem dos alunos, a avaliação pode nos revelar como 
anda esse trabalho, quais são as debilidades do ensino e da aprendizagem e quais pontos desse processo de 
ensino-aprendizagem precisam de intervenções pedagógicas. 

Quando, por exemplo, a avaliação revela que a maior parte dos alunos de uma determinada turma do 
3º ano tem dificuldades com a fluência de leitura, o Coordenador Pedagógico pode levantar variadas hipóteses e 
suas respectivas possibilidades de intervenção. Pode acontecer que o próprio professor tenha dificuldades em 
fazer a leitura exemplar, e nesse caso o trabalho deve ser realizado com ele. Pode ser que o próprio professor se 
dê conta que é preciso ler mais vezes com os alunos para que eles ganhem mais fluência.  

Em todos os casos, para professores, coordenadores pedagógicos e para a gestão da escola, a avaliação 
que propomos não é punitiva. Ela tem caráter diagnóstico e deve servir para apontar as debilidades no trabalho 
realizado na sala de aula e apontar as possibilidades de intervenção para corrigir essas debilidades.  

Por isso esta avaliação é, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho e acompanhamento do professor, 
do coordenador pedagógico e da gestão da escola, não sendo substitutiva de outras avaliações de caráter mais 
formativo realizadas pelo professor. 

São propostos dois tipos de avaliação: 

• Avaliação de proficiência em Língua Portuguesa e matemática: aplicada no final de cada grupo de 
atividades, contemplando os conteúdos do programa de ensino trabalhados a cada etapa, elaborados em 
forma de itens de prova (questões objetivas). Tem a finalidade de familiarizar os alunos aos modelos de 
prova das avaliações estaduais e nacionais e fornecer ao professor um diagnóstico do nível de 
proficiência de seus alunos. 
 

• Avaliação da fluência de leitura: Pelo menos uma vez por mês o professor deverá “medir” a qualidade da 
leitura, para observar seu progresso. Os textos para esta avaliação são disponibilizados pelo Programa. 
A avaliação da fluência de leitura pode ser feita na sala de aula, chamando um aluno de cada vez, ou em 
sala separada. Em ambos os casos é importante o auxílio do coordenador pedagógico. Enquanto um 
aluno é avaliado, o restante dos alunos deve fazer outra atividade. 
No cronograma de atividades, são dedicados três dias para esta avaliação, durante os quais o professor 
não deverá trabalhar com as atividades do Caderno do aluno, mas organizar atividades específicas para 
as dificuldades apresentadas pelos alunos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 

ESTUDOS SUPLEMENTARES 
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É preciso saber! 
 

ALFABETIZAR E LETRAR: NOSSA ESCOLA CONSEGUE ATENDER A ESTA DEMANDA? 
Jocelaine Regina Duarte Rossi 

 
“Tive um chão (mas já faz tempo) 

Todo feito de certezas 
Tão duras como lajedos. 

Agora (o tempo é que o fez) 
Tenho um caminho de barro 

Umedecido de dúvidas. ” 
 

Os versos acima são fragmentos do poema As ensinanças da dúvida2 do poeta amazonense Thiago de 
Mello. Foram escolhidos para abrir este texto, para que nos deliciemos com sua beleza e, também, para que 
iniciemos uma reflexão sobre algumas controvérsias teóricas e metodológicas que têm envolvido o processo de 
alfabetização escolar. 

As certezas que porventura tínhamos sobre este tema (nosso chão lajedo), em boa parte, não nos 
sustentam mais. Os estudos e pesquisas realizados nesta área, ao invés de pavimentar nosso percurso, têm 
umedecido nosso chão de terra com dúvidas, nos obrigando a ficar atentos a cada passo do caminho. Ao invés de 
lamentar esta instabilidade, preferimos enaltecê-la, pois cremos ser assim que avançamos e produzimos 
conhecimentos. 

Ensinar as primeiras letras, ajudar os alunos a apropriarem-se do sistema de escrita, apesar de 
primordial, já não esgota a função dos primeiros anos do ensino fundamental. É preciso garantir que as crianças 
aprendam a ler e escrever com autonomia, mas fundamentalmente, que façam uso dessa aprendizagem em suas 
ações sociais cotidianas. É preciso alfabetizar e letrar. E, a partir dessa nova exigência, surge um termo novo para 
o vocabulário dos educadores: letramento. 

A palavra letramento é relativamente recente no léxico da Língua Portuguesa3. Se buscarmos localizá-la 
em edições mais antigas, mesmo dos nossos dicionários mais tradicionais, não a encontraremos. Apesar da 
palavra letramento ser pouco conhecida, outras palavras do mesmo campo semântico nos são muito familiares 
como: analfabetismo, analfabeto, alfabetizar, alfabetização, alfabetizado e, mesmo, letrado e iletrado. Essas 
palavras já nos eram familiares, pois convivemos com pessoas que sabem ler (alfabetizadas) e pessoas que não o 
sabem (analfabetos) desde os tempos do Brasil colônia.  

Como já foi enunciado acima, o termo letramento surge porque apareceu um fato novo que 
precisávamos nomear, um fenômeno até então inexistente4: pessoas se alfabetizando, aprendendo a ler e 
escrever, mas não necessariamente incorporando a prática da leitura e da escrita em suas vidas. Fomos 
descobrindo que aprender a ler e escrever não é suficiente. A criança (e também o adulto) precisa desenvolver a 
compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética e saber usá-lo, em situações reais de 
comunicação. Precisamos, a partir dessa constatação, ampliar nosso conceito de alfabetização.  

Segundo Magda Soares, pesquisadora mineira que a vários anos estuda o conceito e as implicações do 
letramento, este termo deriva da palavra inglesa literacy que designa “a condição de ser letrado”, mas no 
português assume um significado mais amplo, não podendo ser considerado sinônimo de “letrado”. 

Tomemos, portanto, a definição de letramento da autora citada:  
Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. É 
o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita e de suas práticas sociais.  

 
2 MELLO, Thiago. Os estatutos do homem. Coleção Literatura em minha casa, Vol 1, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 
3 Os primeiros registros escritos da palavra letramento datam de meados dos anos 80. 
4 Não está nos objetivos desse texto discutir questões relativas ao dinamismo da Língua portuguesa, mas abre-se aqui um 
espaço para reflexões futuras: a língua é um instrumento vivo que se transforma como se transformam seus usuários. Basta 
pensarmos nas muitas palavras que paramos de utilizar por deixarem de ser significativas para o tempo no qual vivemos e 
quantos vocábulos novos e ampliações de sentidos foram introduzidos ao nosso falar, por exemplo, pelo avanço da internet 
no nosso meio (e-mail, teclar, internauta etc.) 
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Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever. Aprender a ler e 
escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a 
língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou seja, é assumi-la como sua 
‘propriedade’. (Soares, 2003) 

A grande diferença entre os dois conceitos (alfabetização e letramento) é que o indivíduo alfabetizado 
é aquele que sabe ler e escrever e domina a técnica da leitura e da escrita. Já o indivíduo que vive em estado de 
letramento é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita.  

Mas que demandas sociais seriam essas? Para a sociedade na qual vivemos poderíamos citar: ler com 
autonomia livros, jornais e revistas, redigir um ofício, um requerimento, preencher um formulário, escrever uma 
carta ou e-mail, encontrar informações num catálogo telefônico, numa conta de luz, ler um contrato, um manual 
de instruções, uma bula de remédios etc. 

Note-se que na frase acima está em destaque a expressão para a sociedade na qual vivemos. Quando 
falamos em ler e escrever, estamos falando de duas habilidades que têm inúmeras graduações de proficiência. 
Uma pessoa pode dominar a leitura ao nível da leitura de uma carta com palavras familiares ou ter condições de 
ler com compreensão o último livro de Saramago (A viagem do elefante). 

Da mesma forma, pode dominar a escrita ao nível da produção de um bilhete simples ou ser capaz de 
produzir uma dissertação ou tese ou mesmo um soneto. Os níveis de letramento adequados são difíceis de 
estabelecer, pois dependem do grupo social do qual o indivíduo faz parte. 

É fundamental que levantemos outra questão: O que se deve priorizar, alfabetização ou letramento?  
Aqui vale um alerta: precisamos considerar a tendência da educação de aderir aos modismos, 

oscilando por vezes entre aportes teóricos e metodológicos extremos, como se fosse um pêndulo. Letramento, 
não surge para substituir o termo alfabetização, bem como as atividades que envolvem práticas sociais de leitura 
e escrita não substituem as atividades especificamente planejadas para o aprendizado do sistema de escrita, que 
é uma convenção e, portanto, precisa ser ensinado aos membros inexperientes da cultura. Convém lembrar, 
também, que o baixo nível de letramento só começa a tornar-se visível quando se resolve minimamente a 
questão do analfabetismo. 

Não estamos afirmando que se deva priorizar um em relação ao outro, nem mesmo que precisemos 
dividir o processo em momentos estanques, primeiro vamos alfabetizar, para depois letrar. Ambos os processos 
podem e devem acontecer simultaneamente, mas em alguma medida, o letramento depende da alfabetização, 
do domínio do sistema de escrita. 

De acordo com Magda Soares, alfabetizar e letrar “são processos independentes, mas 
interdependentes e indissociáveis. A alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas sociais 
de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só pode desenvolver-se no 
contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da 
leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. 

A autora defende a utilização dos dois termos (alfabetização e letramento) e justifica: “embora 
designem processos interdependentes, indissociáveis e simultâneos, são processos de natureza 
fundamentalmente diferente, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam 
formas de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, processos diferenciados de ensino” (Soares, 2006). 

Ainda segundo Soares: 
Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de reconhecimento da 
especificidade da alfabetização, entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema 
da escrita, alfabético e ortográfico; em segundo lugar, e como decorrência, a importância de que 
a alfabetização se desenvolva num contexto de letramento – entendido este, no que se refere à 
etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos variados de leitura e 
de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas 
práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas; 
em terceiro lugar, o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 
diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demandando uma metodologia 
diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias, 
algumas caracterizadas por ensino direto, explícito e sistemático – particularmente a 
alfabetização, em suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino incidental, indireto e 
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subordinado a possibilidades e motivações das crianças; em quarto lugar, a necessidade de rever 
e reformular a formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental, de modo a 
torná-los capazes de enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da 
língua escrita nas escolas brasileiras. (Soares, 2006) 

Voltemos à questão de que dá título a este texto: Nossa escola consegue atender à demanda de 
alfabetizar e letrar? 

Para que haja condições favoráveis ao letramento é preciso que busquemos resolver duas questões. A 
primeira delas é garantir escolarização eficiente para toda a população, uma escola que ensine a ler e escrever a 
todos os seus alunos.  A segunda depende diretamente da primeira, mas não é menos importante, dominando a 
técnica para ler e escrever, estes alunos precisam dispor de material de leitura adequado para desenvolver a 
habilidade da leitura e de uma escola que os incentive a isso. 

Busquemos nos aproximar um pouco mais da realidade com a qual convivemos, crianças do terceiro 
ano do ensino fundamental, oriundas de famílias de baixa renda onde a circulação do material escrito dentro de 
sua casa é muito escassa ou inexistente.  

Podemos considerar que, em sua maioria, essas crianças já dominam o sistema de escrita alfabética. E 
se já o fazem não foi por conviverem amplamente com meios sociais letrados, mas porque em anos anteriores 
trabalharam com atividades sistemáticas de desenvolvimento da consciência fonológica e fonêmica, identificação 
das relações fonema-grafema, atividades de codificação e decodificação da língua escrita, conhecimento e 
reconhecimento dos processos de tradução da forma sonora da fala para a forma gráfica da escrita, próprias da 
alfabetização, mas também com atividades envolvendo textos de gêneros variados e participaram de 
experiências variadas de leitura e escrita. Podem já dominar os fundamentos iniciais da leitura e da escrita, mas 
precisam que estas habilidades se ampliem.  

Se criarmos condições para que estas crianças circulem em ambientes de letramento, que tenham 
acesso a livros, revistas, bibliotecas, que convivam, ao menos na escola, com pessoas que leem e que valorizam 
essas práticas, estaremos favorecendo que estas crianças vejam as práticas de leitura e escrita como essenciais 
para a convivência social e sobretudo, como atividades muito prazerosas e estaremos trabalhando para o 
crescimento do seu nível de letramento. 

Finalizamos estas reflexões com as palavras de outro poeta. Estas sim, carregadas de certezas:  
 “Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem.” (Mário Quintana) 

Bibliografia: 
SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as múltiplas facetas. Trabalho apresentado no GT Alfabetização, Leitura e 
Escrita, durante a 26ª. Reunião Anual da ANPEd, realizada em poços de Caldas, de 5 a 8 de outubro de 2003. 
______________. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
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É preciso saber! 
 

LEITURA 
A leitura já foi considerada apenas como uma atividade mecânica de decodificar palavras, ou de extrair 

sentidos que supostamente estariam prontos no texto. Ao se pensar desse modo, a crença era a de que, para se 
tornar um leitor competente, bastava aprender a ler nos anos iniciais de escolaridade e depois o aluno já saberia 
ler qualquer texto. 

Hoje já se sabe que a leitura é uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das 
relações que estabelece entre as informações do texto e seus conhecimentos. Leitura não é apenas 
decodificação, é também compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre 
o texto. A decodificação é uma parte da leitura, na qual o leitor, basicamente, junta letras e forma sílabas; junta 
sílabas e forma palavras e junta palavras para formar frases. No processo de leitura, à medida que informações 
de um texto vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e os seus 
conhecimentos prévios, unidades de sentido vão sendo construídas. Ou seja, a compreensão se processa. Ao 
compreender o texto, o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a 
crítica ao que é dito. 

A leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Como atividade cognitiva, 
pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais (como perceber, 
levantar hipóteses, localizar informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 
estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre 
um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições 
muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) tem seus próprios 
objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo. 

É importante que a escola toda – e não somente professores dos anos de alfabetização – esteja 
consciente de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade, isto é, 
podem ser ensinadas estratégias de leitura que ajudam o leitor a ler melhor. Outra consideração para quem 
ensina é que é importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados. Isto é, ler para interagir com um 
autor à distância por meio do texto escrito, buscando prazer, ou distração, ou informação, ou conhecimento. Os 
diferentes gêneros discursivos se prestam a diferentes objetivos de leitura, e para cada um há uma estratégia 
específica, mais eficaz. Por exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia buscando informações, 
ou ler um livro didático para estudar e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair – cada um 
desses processos é diferente dos outros e requer procedimentos diferentes. Há grandes vantagens em se pensar 
a leitura desse modo. A principal delas é a de mostrar que existem formas para aumentar a competência em 
leitura ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização. 
 

Autor: Delaine Cafiero Bicalho, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras FALE. 

 
Referências bibliográficas: 
KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 2000. 
KOCH, I. V; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 
SMITH, F. Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1989. 
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É preciso saber! 
 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS NA LEITURA 
Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma parece simples: temos informações disponíveis, que 
recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é bem mais complexa do que isso. Primeiramente, 
precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória. Sabemos que nem sempre é fácil acessar as 
informações. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde as memórias são guardadas, mas há 
ativações neuronais que reconstroem as informações. Não precisamos entrar em detalhes relacionados ao 
funcionamento do cérebro, mas precisamos entender que não há ‘o’ conhecimento prévio, mas informações que 
podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações que não recuperamos nem 
reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Um segundo aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 
nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. Ele se renova, se modifica, se enriquece ou se perde a cada 
instante. Pensamos o tempo todo, e isso significa uma modificação constante das nossas ideias. Uma ideia ou 
conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente usamos. Se não usamos nunca, desativam 
tanto que caem no esquecimento. Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: 
conhecimento intuitivo, científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. 

Sendo assim, não podemos falar em ter ou não ter conhecimento prévio de forma taxativa. É preciso 
pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando e lembrar que muito conhecimento prévio é e pode 
ser gerado durante a leitura de um texto. Por exemplo, o conhecimento que acabei de construir, ou seja, o 
enriquecimento, a ativação ou reorganização da minha rede de conexões neuronais, isto é, o meu pensamento, é 
refeito a cada momento. O que construí há um segundo já é conhecimento prévio que vou usar na leitura das 
próximas palavras, frases ou textos. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se pressupõe 
que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. Elas são extremamente 
importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de informações que não são explicitamente 
apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do texto construindo a coerência dele. 

Desde a Educação Infantil e nos primeiros anos da alfabetização o professor pode facilitar a leitura de 
textos ajudando os alunos a ativarem informações que serão úteis na construção de sentidos, perguntando sobre 
as suas experiências com determinado tema ou assunto, com determinado repertório de gêneros textuais e com 
palavras que conhecem. A partir de textos que também ampliem o repertório de textos conhecidos, o professor 
pode discutir alguns conceitos, pressupostos, dados, fatos, que precisam ser conhecidos pelo leitor e que serão 
necessários para que ele construa significados para o texto ou faça inferências que vão possibilitar sua 
compreensão. 

Autor: Carla Viana Coscarelli, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE, 
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É preciso saber! 
 

INFERÊNCIA NA LEITURA 
Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de 
uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos 
veículos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um 
raciocínio, uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, 
fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas relações – evidentes 
ou prováveis – e chega-se a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. 

 A concepção de que a inferência representa uma ligação entre duas ideias é assumida desde a 
Antiguidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” e designa o fato de duas proposições se interligarem, 
sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a consequente. Inferir é uma atividade associativa que 
pressupõe uma ordem, uma sequência entre as proposições. 

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os 
textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere 
ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está, 
de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma 
pista que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a 
inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a 
escrita. 

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados na memória dos indivíduos têm relação direta com a 
capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 
compreender um texto. Assim, os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, tudo o que está registrado 
em sua mente contribui para o preenchimento das lacunas textuais. 

Considerando que nem sempre a inferência gerada conduz a uma compreensão adequada, uma vez 
que são muitos os elementos envolvidos nessa complexa rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas de 
se lidar com as informações, é importante na alfabetização a mediação do professor. Promover a antecipação ou 
predição de informações, acionar conhecimentos prévios, verificar hipóteses são algumas das estratégias que ele 
pode ensinar os alunos a realizarem para que eles tenham boa compreensão leitora. O certo é que o processo 
inferencial ocorre com grande dinamismo e conduz o leitor a organizar constantemente as informações para 
processar e compreender o que lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estratégias que conduzem à 
explicitação dos implícitos, ao preenchimento de lacunas com informações que emergem com base em pistas 
textuais associadas ao conhecimento de mundo que tais pistas requisitam e, além disso, à exclusão ou 
confirmação de hipóteses cuja pertinência depende de comprovação. A informação inferida não está no texto, 
mas só pode ser acessada por meio dele. 

Autor: Regina L. Péret Dell’Isola, 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE 
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É preciso saber! 
 

GRAMÁTICA 
A gramática é o próprio mecanismo da língua que está em nossa mente e nos permite usar a língua 

tanto para dizer o que queremos como para compreender o que os outros nos dizem. Portanto, é o nosso 
conhecimento linguístico internalizado, que usamos “automaticamente”, tanto quando ouvimos e falamos, como 
quando lemos e escrevemos, após aprendermos a modalidade escrita da língua. Esse mecanismo da língua é 
chamado de gramática internalizada. Os estudos linguísticos buscam dizer como é esse mecanismo da língua, que 
unidades, regras e princípios o constituem e lhe permitem funcionar na comunicação. Dos esforços dos linguistas 
resulta o que é chamado de gramática descritiva, ou teoria linguística, ou teoria gramatical. Finalmente, é preciso 
lembrar que nossa sociedade cria regras sociais para uso da língua e suas variedades. Trata-se da gramática 
normativa, que hoje não se limita a dizer como é a norma culta e recomendar que somente ela seja usada, mas 
nos ensina quando podemos e/ou devemos usar cada variedade da língua com seus recursos. 

A gramática descritiva geralmente é dividida em partes, conforme o elemento da língua que está sendo 
estudado. Assim temos: a) a fonologia e a fonética, que estudam os fonemas e sons da língua. A correspondência 
dos fonemas e sons com os grafemas e letras é importante no processo de alfabetização; b) a morfologia, que 
estuda como as palavras são constituídas por prefixos, sufixos e lexemas [infelizmente = in (prefixo) + feliz 
(lexema) + mente (sufixo)] e como elas se flexionam, isto é, mudam de forma para indicar as categorias de 
gênero, número, tempo, modo, pessoa, aspecto; c) a sintaxe, que estuda como as palavras se combinam para 
formar orações, frases, períodos, tratando ainda de questões como a concordância e a regência. Além dessas 
partes, tem-se também a semântica, que estuda questões de significação, como, por exemplo, a existência de 
sinônimos e antônimos. 

No ensino, a gramática teórica será pouco usada como objeto de ensino, principalmente na educação 
infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental, mas é importante que o professor a conheça bem, para 
selecionar e organizar o que vai ensinar. Do ponto de vista do ensino, entende-se que o objetivo prioritário é 
desenvolver a competência comunicativa dos alunos, levando-os a usar um número crescente de recursos da 
língua, sejam unidades (fonemas, prefixos, sufixos, palavras, orações, frases), categorias (gênero, número, modo, 
tempo, pessoa), construções (coordenação, subordinação, regência, concordância, repetição, colocação de 
palavras na frase) ou recursos suprassegmentais (entonação, velocidade de fala, alongamento de vogais), entre 
outros, para a produção de efeitos de sentido desejados. Por isso a gramática deve ser vista como o estudo e o 
trabalho com a variedade de recursos linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos para a 
construção do sentido desejado na interação comunicativa. Desse modo, o ensino de gramática tratará os 
recursos linguísticos como pistas e instruções de sentido: o que cada recurso pode significar nos textos e de que 
recursos dispomos para expressar determinados sentidos. Portanto, pedagogicamente, sugerimos que se 
considere a gramática como sendo o estudo das condições linguísticas da significação, que estão relacionadas a 
elementos como para quem, como, por quê e quando as expressões linguísticas significam o que significam, por 
causa da influência de fatores sociais, históricos, culturais e ideológicos (no sentido lato de como vemos os 
elementos do mundo, ou seja, nossa visão de mundo, inclusive nossas crenças).  

Autor: Luiz Carlos Travaglia, 
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia-UFU / Instituto de Letras e Linguística-ILEEL, 

 
Referências bibliográficas: 
TRAVAGLIA, L. C. Gramática: ensino plural. São Paulo: Cortez, 2011. 
TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação - uma proposta para o ensino de gramática. São Paulo: Cortez, 2009. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 34 

É preciso saber! 
 

Tipologia e Gênero textual 
 

Os estudiosos têm diferentes definições sobre tipos e gêneros textuais. Aproveitaremos a definição de 
Marcuschi5 e afirmaremos que tipos textuais se referem aos propósitos comunicativos, ou intenções/finalidades 
para se escrever textos. Sendo assim, temos cinco tipos textuais: Narrativo, Descritivo-Informativo, 
Argumentativo-persuasivo, Procedimentos e Poético. Trataremos gêneros textuais como as inúmeras maneiras 
que podemos ter para atingirmos o propósito pretendido e estabelecermos comunicação, tanto escrita quanto 
oralmente. Os gêneros textuais escritos mais utilizados nas aulas de Língua Portuguesa são: fábula, conto, lenda, 
biografia, carta, notícia, tira de quadrinhos, descrição, dicionário, informativo, anúncio, convite, cartaz, receita, 
instruções, poema, parlenda, música etc. 

Os blocos Conversando com o texto e Cada texto do seu jeito visam ao desenvolvimento da 
compreensão dos textos, bem como das características que os definem quanto ao tipo e ao gênero textual. Entre 
os tipos e gêneros que serão estudados estão: 

 
1. Tipo textual – Poético 

 
Considerada uma das sete artes (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema), na poesia 

usa-se a linguagem humana com fins estéticos, em sentido figurado, diferente do seu uso comum. 
Os gregos faziam uso dessa linguagem, inicialmente, em uma cultura oral, posteriormente buscando, por 

meio de um vocabulário elevado, contar feitos heroicos ou narrativas trágicas. 
Ao longo do tempo, os poetas foram se tornando mais livres, e deram liberdade também à sua poesia. 

No entanto, quer preocupados com a forma, quer livres, hoje os poetas expressam seus sentimentos e falam 
também de coisas simples, de fatos corriqueiros (com criatividade), como vemos em parlendas, cantigas de roda, 
quadrinhas, entre outros. 
 
Gênero – Poema 
 Destaca-se o uso da linguagem em um sentido figurado, o ritmo ou a musicalidade, e a estrutura do texto 
em estrofes, agrupamento de versos que podem ser rimados ou não. Os versos são cada uma das linhas de um 
poema, e as rimas são a semelhança no som final de alguns versos. 
  
Gênero – Narrativa poética 

A narrativa poética não é propriamente um gênero textual, mas um estilo de escrever poesia. A fusão 
desses dois gêneros textuais confere ao poema grande riqueza textual, a partir do momento em que as 
possibilidades de ideias se findem e assemelha-se a uma dança literária de palavras que misturam imagens e 
sons em um movimento rítmico e contínuo da linguagem.  

A narrativa poética é como uma narração de contos pelas imagens, sons e ritmos que oferece à 
linguagem poética todas as posibilidades expressivas. Nesse exemplo de texto, as imagens e a sonoridade acham 
seus ritmos próprios e podem atingir uma comunicação de alto dramatismo poético. Provoca a redescoberta de 
significados inseridos nas mensagens essenciais das coisas que conta, quando descreve detalhes e coisas não 
vistas antes. 
 
Gênero – Cordel 

O cordel é um tipo de poema popular, onde os poemas ficam pendurados em cordas ou cordéis. 
Caracterizado pelo uso da língua de forma despreocupada, essa modalidade antigamente não foi bem aceita. 
Porém nos dias de hoje a literatura de cordel é respeitada e valorizada. 

Os textos geralmente são fabricados manualmente pelos próprios autores na forma de livretos que 
contêm de 8 a 32 páginas, sendo publicados por eles mesmos. No Brasil prevalece a produção poética com o 
verso de sete silabas poéticas e uma estrofe com sete versos cada. 

 
5MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 
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Uma das características mais marcantes na literatura de cordel, é que o autor pode manifestar sua 
própria opinião e utilizar qualquer tipo de tema, indo de romance para ficção. Muitos autores também utilizam 
técnicas para que o leitor compreenda aquilo que é transmitido e acate a ideia. 

Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente até 
aventuras, histórias de amor, humor, ficção, e o folheto de caráter jornalístico, que conta um fato isolado, muitas 
vezes um boato, modificando-o para torná-lo divertido.  
 
Gênero – Letra de música 

Outro gênero pertencente aos textos poéticos são as letras de músicas, que se assemelham aos 
poemas em relação a diversas características como: o formato (textos geralmente pequenos, cujas frases/versos 
não chegam até o final das linhas); a estrutura em estrofes e versos; a linguagem poética, em sentido figurado; o 
ritmo criado pela leitura dos versos e pelas rimas; o uso de figuras de linguagem (metáfora, comparação, 
eufemismo, hipérbole etc.). 

Apesar das semelhanças, os poemas e as letras de músicas são gêneros diferentes. Os poemas, apesar 
de às vezes serem musicados e cantados, são produzidos para leitura e expressão oral, enquanto às letras de 
músicas é acrescida a harmonia pelo uso de instrumentos musicais, aliada à musicalidade das palavras/dos 
versos, vinculando-se, com isso, ao ato de cantar.  

Outra diferença do gênero letras de músicas são os suportes onde mais aparecem: encartes de discos, 
revistas musicais, de cifras, sites musicais, livros didáticos, catálogos etc.  
 
Gênero – Trava-Língua 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases 
com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 
ordem diferente. 

Os trava-línguas são oriundos da cultura popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), 
podendo aparecer sob a forma de prosa, versos ou frases. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à 
dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem 
"travar a língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. 
 
Gênero – Parlenda  

Subgênero do poema, é formada por versos, estrofes que podem ou não rimar, apresenta temática 
infantil, arrumação rítmica. Tem a função de divertir, entreter, distrair as crianças, geralmente envolvem 
brincadeira, jogo ou movimento corporal. 

 
Gênero – Cantiga popular 

A Cantiga Popular não é propriamente um gênero textual, mas assemelha-se a um tipo de canção 
popular, que está diretamente relacionada com a brincadeira de roda. Elas também podem ser chamadas de 
cirandas, e têm caráter folclórico. A prática é comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro. Consiste 
em formar um grupo com várias crianças, dar as mãos e cantar uma música com características próprias, como 
melodia e ritmo equivalentes à cultura local. As letras são de fácil compreensão, com temas referentes à 
realidade da criança ou ao seu universo imaginário e geralmente com coreografias. 

Além de ser uma letra simples de memorizar, é recheada de rimas, repetições e trocadilhos, o que faz da 
música uma brincadeira. Muitas vezes fala da vida dos animais, usando episódios fictícios, que comparam a 
realidade humana com a realidade daquela espécie, o que estimula sua imaginação e memória.  

Em outros casos, algum objeto cria vida, ou fala-se de amor que para as crianças é representado 
principalmente pelo casamento, já que o exemplo mais próximo delas é o dos pais. Há ainda as que retratam 
alguma história engraçada, divertida para as crianças. Contudo, não podemos deixar de destacar as cantigas que 
falam de violência ou de medo. Apesar de esse ser um tema da realidade da criança, em algumas cantigas ele 
parece ser um estímulo à violência ou ao medo. Atualmente algumas canções vêm sendo alteradas por pessoas 
mais preocupadas com a influência das músicas na mente infantil. 

Esta prática é geralmente usada para entretenimento de crianças de todas as idades em locais como 
colégios, creches, parques, etc. Hoje em dia, não tão presente na realidade infantil como antigamente devido às 
tecnologias existentes. 
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2. Tipo Textual – Narrativo 
 

Neste tipo de texto, encontramos um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. 
Por sua referência temporal e local, ele é designado como texto indicativo de ação. 

Narrativas são textos que se conta uma história, sendo a sua estrutura composta por: 
- uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela 
acontece; 
- um conflito, ou o problema que deverá ser resolvido; 
- o clímax, momento de maior tensão do enredo; e 
- o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. 
 Além dessas partes, as narrativas são marcadas por: 
Espaço: É o lugar onde se passa a ação de uma narrativa. O termo espaço só dá conta do lugar físico onde 
ocorrem os fatos da história. 
Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem os 
personagens (contexto). 
Tempo: Constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em 
que foi publicada ou escrita. Os contos de um modo geral apresentam uma duração curta em relação aos 
romances. Algumas narrativas dão dicas da época que estão retratando através de frases do tipo: "Era no tempo 
dos reis" ou "No tempo em que os bichos falavam". 
Narrador: É o elemento estruturador da história, pode estar em terceira pessoa, que se divide em onisciente e 
onipresente. O primeiro sabe tudo da história e o segundo está presente em todos os lugares da narrativa. Outro 
tipo de narrador é o de primeira pessoa, o qual participa diretamente do enredo como personagem. 
 Devido a essa estrutura fala-se, geralmente, que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, 
meio e fim e, assim, teríamos três parágrafos. Mas, é necessário cuidado para que, ao longo do desenvolvimento 
do ensino desse conteúdo, as crianças aprendam a identificar e produzir narrativas em que haja esses quatro 
elementos e não apenas se preocupem com a quantidade de parágrafos. 

As ações obedecem a certa relação lógica, ou seja, uma ação acontece numa sequência que se liga a 
próxima, de maneira a completá-la, sem perder a ideia de harmonia 
 
Características / estrutura: 

Escritos em parágrafos (em prosa) os textos narrativos possuem personagens, narrador – que pode 
também ser um dos personagens –, e o lugar e o tempo em que acontece a história.  

Outra importante característica são os diálogos entre os personagens. Utilizam-se os dois pontos antes 
de iniciar a fala do personagem que, em outro parágrafo, é iniciada com travessão. Quando o narrador apenas 
diz o que os personagens falaram, podem-se usar também as aspas. 
 
Gêneros que apresentam características tipológicas de textos Narrativos 
 
 Gênero – Conto 
 Os contos são narrativas de ficção, fantasia, imaginação. Pertenciam inicialmente à tradição oral, 
passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. 

Algumas das classificações são:  
- Contos Tradicionais: Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos (“Era uma vez...”) e, muitas vezes, 
o espaço (lugar onde a história acontece) é bastante vago; possuem elementos fantásticos (magia, fenômenos 
não naturais), mas mais sutis do que nos contos de fadas; seus personagens têm características sublimes como 
honra, honestidade, representando, assim, o bem, ou podem ser seres cruéis e representarem o mal. No 
entanto, diferenciam-se dos Contos de Fadas por não aparecerem, com muito destaque, as magias, os 
encantamentos, sendo esses personagens cruéis pessoas comuns.  
Exemplos: O soldadinho de chumbo e O patinho feio (Hans Christian Andersen); João e Maria (Irmãos Grimm), Os 
três porquinhos (Joseph Jacobs), entre outros. 
 
- Contos de Fadas: Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas 
assemelham-se às dos contos tradicionais, por iniciarem com o “Era uma vez...” ou outra expressão bastante 
vaga, pelas características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os 
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encantamentos, as fadas e bruxas, os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais 
de pessoas comuns.  
Exemplos: Chapeuzinho Vermelho (Charles Perrault), Rapunzel e Branca de Neve (Irmãos Grimm). 
Observação: alguns teóricos não diferenciam Contos Tradicionais de Contos de Fada. 
 
Gênero – Fábula 
Um dos gêneros narrativos mais populares, a fábula diferencia-se de outros textos narrativos por ter animais 
como seus personagens principais e enfatizar o ensinamento de uma lição de moral, que geralmente aparece no 
final do texto. 
Observações: Em algumas fábulas, a lição de moral pode ficar implícita e os personagens podem ser, também, 
entidades inanimadas. 
 
Gênero – Crônica 

Os textos classificados como crônica são bastante semelhantes aos Contos Modernos. Em ambos, as 
histórias acontecem em um tempo recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 
pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a 
dia de qualquer pessoa e têm enredo relativamente curto em comparação com os Contos Tradicionais e Contos 
de Fadas. 
 Sua estrutura apresenta os principais elementos das narrativas. O que diferencia este gênero do conto 
pode ser o humor empregado durante o enredo e, principalmente, um fato surpreendente, com o qual 
geralmente se conclui o texto. 
 
Gênero – Biografia 

O texto biográfico conta fatos pessoais e profissionais da vida de uma pessoa. É, por isso, classificado 
como narrativo. 
 Pode ser escrito em parágrafos, ou em forma de uma lista, seguindo uma ordem cronológica. A 
linguagem é geralmente objetiva, direta, e o vocabulário simples e claro. Deve ser narrado em 3ª pessoa.  
Observação: quando narrado em 1ª pessoa, tem-se uma AUTOBIOGRAFIA, gênero em que o próprio autor relata 
os fatos importantes da sua vida.  
 
Gênero – Histórias em quadrinhos (HQ) 

É um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto por utilizar, 
principalmente, a imagem para narrar a história ao leitor. 

É uma arte sequencial, em que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o 
leitor compreenda a mensagem. Por essa razão é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-
escolar, já que a leitura da palavra não é o único recurso para que o leitor entre em contato com o texto. 
Algumas histórias, inclusive, não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, fato que exige do leitor da 
imagem atenção aos detalhes dos desenhos, como expressão facial das personagens. 

Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem, necessariamente, a figura do narrador. 
As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto 

superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa 
Os diálogos das histórias em quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentados de forma direta, 

ou seja, o discurso é falado pela própria personagem, não pelo narrador. Todas essas falas são acompanhadas de 
balões que de acordo como sua forma podem expressar o momento do personagem: raiva, desespero, carinho, 
pensamento etc. Também são marcas importantes os efeitos nas formas verbais, como o negrito de um termo. 
Por vezes, aparecem junto as imagens algumas onomatopeias. 

Destacam-se infinitos personagens nos quadrinhos, desde infantis até super-heróis, além de muitas 
vezes personagens da vida social cotidiana. 

 
Gênero – Tirinha (tiras de quadrinhos) 
 As tirinhas (ou tiras) têm as mesmas características que as HQ. Associando as linguagens, verbal e não 
verbal, contam histórias que envolvem fatos engraçados, irônicos e apresentam os mesmos elementos indicados 
anteriormente. Contudo, elas se diferenciam por conta da extensão do texto, mais curto, correspondendo, como 
o nome do gênero diz, a uma tirinha ou linha das HQ. 
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Gênero – Piada/Anedota 
 As piadas e as anedotas são textos narrativos (pois contam uma história) que, semelhantes às HQ e às 
tirinhas, apresentam um final engraçado, revelado, geralmente, de forma surpreendente.  
 Baseadas em situações do cotidiano, são textos curtos, estruturados em parágrafos, utilizam linguagem 
informal, podem apresentar diálogo entre personagens (discurso direto) ou ser apenas contadas por um 
narrador.  
Observação: A diferença entre piada e anedota é que a primeira é um algo que se conta ou que acontece e que 
tem graça e, a segunda narra sobre uma certa personagem ou evento, permitindo ao ouvinte ou ao leitor um 
duplo sentido de sua interpretação e é de extensão um pouco mais longa. 
 
Gênero – Notícia 

A Notícia é o relato de fatos verídicos recentes e de interesse para a comunidade. Podem-se observar em 
sua estrutura: 1) Título (ou manchete): indica o tema central de forma que atraia a atenção do leitor; 2) “Lead” 
(lide): resumo das informações mais importantes do texto, no primeiro parágrafo; 3) Corpo do texto: 
detalhamento, onde se responde às perguntas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? 

O texto deve ser redigido em 3ª pessoa. A linguagem deve ser simples, porém com formalidade. Clareza e 
objetividade também são indispensáveis. 
Atenção: A notícia e a reportagem possuem a mesma estrutura. Entretanto, a finalidade da notícia é o registro 
imparcial dos fatos contados. Na reportagem, além de expor informações de forma mais aprofundada, o texto 
pode também convencer o leitor acerca de uma ideia. Vale ressaltar que, enquanto a notícia é classificada 
quanto ao tipo como narrativa, a reportagem é um texto informativo, além de ser também mais longo.  
 
Gênero – Adivinha 

Pergunta ou questão enigmática que geralmente exige resposta ou solução engenhosa. A questão-
problema proposta, geralmente à guisa de brincadeira, não raro, é formulada em versos metrificados e/ou 
rimados. A enunciação da ideia, fato, objeto ou ser vem envolta numa alegoria, procurando-se dificultar-lhe a 
descoberta. A interpretação da linguagem metafórica e/ou comparativa pode levar à decifração da adivinha. 
 
 

3. Tipo Textual – Instrucionais Injuntivos  
 

 Os textos classificados como procedimentos, instruções, orientações são aqueles cujo propósito é 
ensinar o leitor a fazer algo, seguindo um passo a passo ou etapas. 
 

Gênero – Instruções e Receita 
Nos gêneros textuais Instruções e Receita, faz-se uso da linguagem objetiva, simples e direta, uma vez 

que clareza é imprescindível para que a orientação seja facilmente entendida. A ordem ou sequência dos 
procedimentos é importante na execução dos passos ou etapas. Mudar essa ordem pode muitas vezes significar 
pôr em risco aquilo que se pretende fazer. 

Outra característica marcante desses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Em outros casos, 
pode-se também usar a forma nominal do infinitivo. 

Além das características mencionadas, o formato é bastante diferente de outros gêneros textuais. 
Geralmente textos procedimentais são organizados em tópicos. 
 
Gênero - Regras de convivência 

Textos normativos que integram um conjunto de normas, regras que visam regulamentar o 
funcionamento de um grupo ou a execução de determinadas atividades.  

A elaboração desse texto depende do tipo de regulamento e dos objetivos para a sua execução. 
Geralmente são apresentados em forma de lista ou sequência de itens, e deve-se usar uma linguagem formal, 
porém simples e objetiva. Deve predominar o uso de verbos no modo imperativo, a terceira pessoa do discurso, 
frases declarativas, utilização de títulos e subtítulos, além de numeração ordinal das regras. Caso seja usada a 
estrutura em parágrafos, cada regra deve corresponder a um parágrafo, distinguindo-se, assim, as ideias. 
 
Gênero – Bula de remédio 
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É um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado 
pelo médico. Traz informações técnicas e nomenclaturas científicas, mas que auxilia a pessoa como tomar o 
medicamento e preservar a sua saúde. Importante que esse gênero permite várias outras finalidades textuais, 
mas tem como predominância a orientação ao leitor. 
 
 

4. Tipo textual: Expositivo  
O texto informativo é feito com a intenção de informar de forma clara e com precisão sobre determinado 

assunto. Eles podem fornecer dados, como em uma pesquisa, ou informações, tratando sempre da realidade, 
seja um assunto atual ou temas do passado. 

Também chamado de descritivo-informativo, esse tipo textual se propõe também a fazer descrição (de 
lugares, pessoas, sensações etc.), dar definições (como no caso de dicionários), ensinar (instrucional-didático). 

Outros gêneros informativos são as embalagens, as enciclopédias, os roteiros turísticos, as entrevistas 
etc. 

 
Gênero – Informativo 

Textos classificados, quanto ao gênero, como informativos, apresentam informações precisas sobre o 
assunto de que tratam e devem tratar da realidade. 

Escritos em prosa (parágrafos), a sua linguagem tende a ser clara, objetiva e impessoal. 
 
Gênero – Verbete 

O verbete é um texto de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é 
explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Mais comumente, os 
verbetes são encontrados em um dicionário ou enciclopédia, e sua linguagem segue as normas padrão da língua, 
com um alto nível de formalidade. Como são destinados à consulta, são, normalmente, curtos e objetivos, 
facilitando o acesso e o entendimento e evitando termos que sejam subjetivos e estilísticos. 
 
Gênero – Curiosidades 
 Outro texto informativo bastante atrativo é o gênero curiosidades, cuja finalidade é informar o leitor 
sobre aspectos importantes de vários assuntos. 

Pode ser de extensão curta ou um pouco mais longa, quando informa curiosidades sobre mais de um 
assunto.  

Usa linguagem simples, que deve ser, porém, clara e objetiva. Traz informações científicas, bizarras 
(estranhas), engraçadas, perguntas curiosas entre outras. 
 Um dos recursos empregados nesses textos é o uso de perguntas, que servem para chamar a atenção do 
leitor, bem como auxiliá-lo na compreensão do assunto.  
 
Gênero – Lista 

As listas são textos nos quais se relacionam objetos, pessoas, ações etc. Elas têm como finalidade 
organizar as palavras, facilitando sua localização. Podem ser organizadas seguindo-se uma sequência alfabética, 
numérica ou cronológica.  

Entre os exemplos podemos citar: as listas telefônicas, de compras, diário escolar, resultados de seleção, 
rotina de trabalho etc. 
 
Gênero – Rótulo 

Os rótulos são um tipo de texto que vem em questão de informar geralmente algumas coisas 
importantes sobre determinado produto, por exemplo, um rótulo de determinado refrigerante vem informando 
a quantidade de calorias, o fornecedor dessa marca, os ingredientes dessa bebida e outras informações. 

Ele representa um dos canais mais importantes de comunicação entre o produto e o consumidor, e se 
revela numa das principais estratégias de marketing para o comércio dos produtos em geral, pois através dele o 
fabricante pode informar, persuadir e vender a sua produção. 
 
Gênero – Agenda  
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 Registros escritos, geralmente em estilo objetivo, em frases curtas, de datas e/ou temas de 
compromissos, lembretes, de reuniões de conferências, congressos etc. Têm o caráter informativo, com 
intencionalidade de transmitir informações. Esses registros geralmente são feitos em portadores/suportes 
diversos textos, como agendas e cadernetas ou dispositivos eletrônicos de tamanho reduzido, que armazenam 
tipos de dados, como listas e endereços, obedecendo a uma ordem alfabética ou numérica. 
Gênero – Bilhete de passagem 

Tem como principal finalidade informar alguém sobre informações necessárias ao embarque em 
transportes. O bilhete de passagem é o comprovante da viagem do consumidor. Ele deve conter dados como o 
preço da passagem, número do bilhete e da via de emissão, bem como a origem, destino, a data, o horário e o 
número da poltrona. 
 

5. Tipo Textual: Argumentativo-persuasivo 
 

Tem como intenção persuadir, convencer o leitor a respeito de determinada ideia, opinião ou ponto de 
vista. Pode ser organizado em parágrafos, nos quais se usam argumentos para defender uma tese ou podem ser 
textos mais curtos, como cartazes, anúncios, avisos, placas, convites, entre outros, nos quais há um slogan, 
palavra ou frase curta que encerra uma ideia, características de um produto ou de um serviço. 

Em relação à estrutura, não há um formato específico para os textos argumentativos, chegando a variar 
até mesmo entre textos de mesma classificação de gênero. Por exemplo: convites de aniversário e convites de 
casamento, cartazes para divulgação de festas e cartazes de campanhas de vacinação, entre outros. 

A linguagem nesses textos deve ser clara e objetiva, para que o leitor seja levado a mudar de opinião ou 
ser convencido pelo autor. Em algumas ocasiões, porém, os argumentos podem ser defendidos em frases mais 
curtas e sutis, como os slogans, que apesar de breves são responsáveis pelo aumento rápido da quantidade de 
consumidores, convencidos por frases e imagens associadas à ideia de felicidade, vida saudável, realização de 
sonhos entre outras.  

Nos textos argumentativos, sobretudo nos mais longos, faz-se uso de períodos/frases conclusivas, verbos 
fortes, comandos imperativos e adjetivos. 
 
Gênero – Texto de Opinião   

O gênero Texto de Opinião é organizado em parágrafos. A distribuição destes no texto é feita da seguinte 
maneira:  
- Introdução: apresentação da ideia central.  
- Desenvolvimento: fundamentação da ideia central por meio da apresentação de argumentos, os quais devem 
comprovar a tese ou ponto de vista do autor.  
- Conclusão: retomada da ideia central, arrematando os argumentos defendidos no desenvolvimento.  Não há 
definição quanto a que tamanho deve ter um parágrafo. Recomenda-se, porém, clareza na apresentação dos 
argumentos e na defesa do ponto de vista, pois os parágrafos devem apresentar concatenação (vínculo) entre si. 
O encerramento de um parágrafo deve ser feito quando se conclui o argumento apresentado e se prepara para o 
ponto seguinte (outro argumento ou o arremate da ideia central). 
 
Gênero – Convite 

Tem uma estrutura composta de destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data 
do evento e remetente. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras e é claro, 
o de convidar. Mas também tem outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 
 
Gênero – Capa de livro 

As capas de livros e revistas mensais trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das imagens e dos 
recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e publicidade. Nesse processo, articulam-se 
referenciais de caráter informativo e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. 

É um gênero sincrético ou multimodal, que conjuga o verbal e o não verbal, cuja leitura é imprescindível 
para a construção do sentido. No caso do texto não verbal, é preciso considerar que a imagem fotográfica é 
inquestionável em sua veracidade, sendo ela “o real” para grande parte de leitores. Com isso, dá-se abertura 
para se questionar o compromisso da produção midiática, que conduz à apreensão desses fatos num viés 
interpretativo/ideológico de um grupo social, cujos interesses não se podem medir. 
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Gênero – Campanha 
Os textos publicitários são um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de 

natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de 
convencer o leitor para a compra de produtos e/ou serviços. 

Geralmente são encontrados nos meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, 
outdoors, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos os quais contém 
uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. 
 
Gênero – Campanha Comunitária 

O objetivo principal é esclarecer a população sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, mobilizá-
la, persuadi-la a colaborar.  Dessa forma, desde o início, o texto deve se compor de verbos expressos no modo 
imperativo, já que a finalidade é essa (persuadir). Assim, a linguagem utilizada, sempre variando com o público 
para o qual é destinada, tem de estar adequada ao contexto comunicativo, bem como se mostrando um tanto 
quanto atrativa, geralmente expressa em letras garrafais, grandes. 
 
Gênero – Anúncio  

O gênero textual “anúncio” tem como finalidade divulgar produtos ou serviços, na tentativa de 
persuadir (convencer) o interlocutor a comprar algo ou contratar serviços de alguém.  

O anúncio é um texto conciso, cuja linguagem deve ser clara e bastante objetiva. Nesse gênero também 
se faz associação entre a linguagem escrita (através de slogans) e a linguagem não verbal, através de imagens 
atrativas para o leitor. 

Há diversos tipos de anúncios: para vender, trocar, alugar imóveis, veículos, entre muitos outros. Os 
formatos desses textos são também bastante variados. Os suportes desse gênero podem ser revistas, jornais, 
outdoors, TV, internet entre outros. 

 
IMPORTANTE: Anúncios – Classificados – Propagandas 

Os anúncios variam bastante também quanto ao formato. Em alguns casos, confunde-se sua classificação 
com a de outros gêneros. Os classificados, por exemplo, são também chamados de anúncios classificados. Têm 
como objetivo persuadir o leitor a vender, trocar, comprar produtos ou serviços. Seu formato, porém, é bem 
específico: possui um título, retrata as características do produto ou serviço e estabelece um canal entre quem o 
criou e o interlocutor, por meio de telefone, endereço ou e-mail. Os classificados, ao contrário de outros 
anúncios, não utilizam imagens ou ilustrações. 

Outra discussão gira em torno da possível diferença entre Anúncio e Propaganda. Alguns autores os 
definem como sinônimos. Outros como gêneros diferentes, explicando que nas propagandas objetiva-se a 
persuasão de ideias, ideologias ou doutrinas, enquanto os anúncios estimulam o aspecto promocional e 
comercial. Há autores, entretanto, que invertem essa definição, atribuindo à propaganda o caráter comercial. 
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É preciso saber mais! 
 

Intertextualidade e Heterogeneidade 
 

A intertextualidade evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado 
gênero. Você pode entender a intertextualidade como uma relação de intergêneros, isto é, um gênero elaborado 
com elementos que remetem a outro gênero.  Um dialogando com o outro. 
Atenção: Intertextualidade = intergêneros = um gênero com a função de outro 

Em princípio, isto não deve trazer dificuldade interpretativa nem para o aluno, tampouco para você, já 
que o predomínio da função persuasiva supera a forma na determinação do gênero poema, o que evidencia a 
plasticidade e dinamicidade dos gêneros. Um aspecto interessante no texto mencionado é que ele apresenta 
uma configuração híbrida, tendo o formato de um poema para o gênero artigo de opinião. Isso configura uma 
estrutura intergêneros, uma relação intertextual. 

Essa relação de intertextualidade deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 
gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais. Toma-se, por 
exemplo, um texto que, embora seja classificado como Carta, traz em um de seus trechos o mito sobre “A 
fundação de Roma”, em outros trechos a exposição do conteúdo sobre a história da fundação de Roma, e em 
outros trechos, a fala da avó se coloca de forma argumentativa. Dessa forma, temos a presença das tipologias 
narrativa, expositiva e argumentativa dentro de um único texto. O que configura a presença da heterogeneidade 
tipológica. 
Atenção: heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de vários tipos 

Resumidamente, entendemos que um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda 
continuar sendo aquele gênero. Um gênero deve ser determinado pela ação que ele aparece para realizar-se, 
nem pelo conteúdo que reporta, nem pela forma física. 

 
 

É assim que se fala! 
 

Um dos recursos mais usados para desenvolvimento do léxico (vocabulário) é o uso do dicionário. Antes 
de orientar sua utilização nas aulas, o professor deve orientar os estudantes a utilizarem outras estratégias para 
tentarem entender o sentido de palavras das quais desconheçam o significado.  
a - Pode-se buscar o sentido de uma palavra ou expressão analisando o contexto em que ela aparece, na frase 
ou no período; 
b - Outra maneira é comparando esta palavra com outras que tenham uma estrutura semelhante; 
c - Também se pode pedir aos alunos que troquem a palavra ou expressão por outra e pedir que expliquem o 
significado, comparando para saber se houve mudança de significado ou se a palavra manteve o significado 
original; 
d - Outro uso do dicionário pode ser a solicitação da verificação da escrita correta das palavras, por parte dos 
alunos. 
e - O dicionário também pode ser utilizado para a identificação da classe gramatical das palavras. No caso dos 
alunos do 1º ano, a classe gramatical é trabalhada ainda sem referência ao seu nome formal. 

Nas atividades do bloco Conversando com o texto, explore também o desenvolvimento do vocabulário 
dos estudantes (léxico) através do estudo de expressões informais, termos da linguagem científica, da linguagem 
poética, da linguagem estrangeira (estrangeirismos), além de novas palavras. 
 Lembre-se de orientar o uso dessas novas palavras e expressões nas produções textuais, nas respostas 
das atividades e quando forem se expressar oralmente. Assim, amplia-se e se qualifica o uso que fazemos das 
palavras. 
 

É assim que se escreve! 
 

Os blocos AB Conhecer e Vai-vem das palavras contém atividades cujo propósito é o desenvolvimento 
dos aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. Nesses blocos, aborda-se a língua sob os seguintes aspectos:  

• Sintático: parte da língua na qual se estuda o modo como o falante organiza e relaciona as palavras em 
uma oração; 
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• Semântico: estuda os sentidos das palavras, de acordo com o contexto; 

• Morfológico: estuda os morfemas, ou seja, tudo que nos diz sobre gênero e número dos substantivos; 
tempo, modo, número e pessoa de um verbo e demais classes gramaticais. 

 
MORFOLOGIA 
1. FONEMAS E SONS 
Alfabeto  
Princípio alfabético  

O desenvolvimento do processo de escrever implica o conhecimento da estrutura fonológica e a 
aptidão para analisar os segmentos desta estrutura; esse conhecimento tornará possível a elaboração de 
representações fonológicas sempre mais próximas às exigidas para a decodificação do sistema de escrita do tipo 
alfabético (Escoriza, 1991). O conhecimento da escrita, ou seja, a identificação de uma notação escrita é anterior 
ao domínio do processo de escrever: o leitor iniciante sabe que é uma escrita, que não é um desenho, mesmo 
sem saber escrever. Para desenvolver o processo de escrever, o escrevente inicial precisa conhecer as unidades 
linguístico-fonológicas de uma palavra: rimas, sílabas, unidades intrassilábicas, fonos/sons e fonemas. Nesse 
processo de construção da capacidade linguística, a intervenção educativa forma parte integrante. Portanto, o 
professor precisa compreender o processo de transição da oralidade para a escrita que o leitor/escritor inicial 
desenvolve para poder contribuir. 

Grafemas representam fonemas: este é o princípio alfabético. Os grafemas são as letras do alfabeto e 
os fonemas são os valores sonoros da língua. O princípio alfabético é a base, a razão de ser de Sistema Alfabético 
de Escrita. Há outras formas de representar as ideias, como nos sistemas pictográficos. Ou de representar as 
palavras, como no sistema silábico. Nos sistemas alfabéticos, as letras representam os fonemas da língua. 

A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais de A a Z, por uma ordem 
crescente ou decrescente de letras. 

Com a nova reforma ortográfica que entrou em vigor em 2009, as letras K, W e Y voltaram a ser 
utilizadas e com isso nosso alfabeto passou a contar com 26 letras. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
 
Separação silábica 

A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Em português, o 
elemento essencial da sílaba é a vogal.  

Quanto à sua constituição, a sílaba pode ser simples ou composta, e esta última aberta (ou livre) ou 
fechada (ou travada). Diz-se que a sílaba é simples quando é constituída apenas por uma vogal: e, há, ah! Sílaba 
composta é a que encerra mais de um fonema: ar (vogal + consoante), lei (consoante + vogal + semivogal), vi 
(consoante + vogal), ou (vogal + semivogal), mas (consoante + vogal + consoante).  

A sílaba composta é aberta (ou livre) se termina em vogal: vi; é fechada (ou travada) em caso contrário, 
incluindo-se a vogal nasal, porque a nasalidade vale por um travamento de sílaba: ar, lei, ou, mas, um.  

Quanto ao número de sílabas, dividem-se os vocábulos em: 
a) monossílabos (se têm uma sílaba): é, há, mar, de, dê;  
b) dissílabos (se têm duas sílabas): casa, amor, darás, você;  
c) trissílabos (se têm três sílabas): cadeira, átomo, rápido, cômodo;  
d) polissílabos (se têm mais de três sílabas): fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente.  
Quanto à posição, a sílaba pode ser inicial, medial e final, conforme apareça no início, no interior ou no 

final do vocábulo:  

fo né ti Ca 

inicial medial medial Final 

 
Encontros vocálicos  

Chamam-se semivogais as vogais i e u (orais ou nasais) quando assilábicas, as quais acompanham a 
vogal numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Representamos 
as semivogais i (e) por /y/ e u (o) por /w/.  

Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa, na mesma silaba: pai, mãe, 
água, cárie, mágoa, rei. Sendo a vogal a base da sílaba ou o elemento silábico, é ela o som vocálico que, no 
ditongo, se ouve mais distintamente. Nos exemplos dados são vogais: pAi, mÃe, águA, cáriE, mágoA, rEi.  
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Observação: Os ditongos, como os demais encontros vocálicos, podem ocorrer no interior da palavra 
(dizem-se intra verbais: pai, vaidade) ou pela aproximação, por fonética sintática, de duas ou mais palavras 
(dizem-se inter verbais: certa idade, inculta e bela).  

Os ditongos podem ser:  
a) crescentes e decrescentes 
b) orais e nasais 
Crescente é o ditongo em que a semivogal vem antes da vogal: água, cárie, mágoa.  
Decrescente é o ditongo em que a vogal vem antes da semivogal: pai, mãe, rei.  
Como as vogais, os ditongos são orais (pai, água, cárie, mágoa, rei) ou nasais (mãe).  
Os ditongos nasais são sempre fechados, enquanto os orais podem ser abertos (pai, céu, rói, ideia) ou 

fechados (meu, doido, veia). Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a 
vogal: mãe. 

Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Os tritongos podem 
ser orais e nasais. Orais  

1) /way/: quais, paraguaio; 2) /wey/: enxaguei, averigueis; 3) /wiw/: delinquiu. 
Nasais 
1) /wãw/: mínguam, saguão, quão; 2) /wẽy/: delinquem, enxáguem; 3) /wõy/: saguões. 
Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes por guardarem sua individualidade fonética: 

saída, caatinga, moinho. Isto se dá porque a passagem da primeira para a segunda se faz mediante um 
movimento brusco, com interrupção da voz. 
 
Acento de intensidade 

Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em sólida, 
barro, poderoso, material, há uma sílaba que se sobressai às demais por ser proferida com mais esforço 
muscular e mais nitidez e, por isso, se chama tônica: sólida, barro, poderoso, material. As outras sílabas se 
dizem átonas e podem estar antes (pretônicas) ou depois (postônicas) da tônica: po – de – RO – so (RO sílaba 
tônica, demais sílabas átonas). 

Diz-se que nas sílabas fortes repousa o acento tônico do vocábulo (acento da palavra ou acento 
vocabular). Existem ainda as sílabas semifortes chamadas subtônicas que, por questões rítmicas, compensam o 
seu afastamento da sílaba, tônica, fazendo que se desenvolva um acento de menor intensidade – acento 
secundário.  
 
Posição do acento tônico 

Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos de duas ou mais sílabas podem ser:  
a) oxítonos: o acento tônico recai na última sílaba: material, principal, café;  
b) paroxítonos: o acento recai na penúltima sílaba: barro, poderoso, Pedro;  
c) proparoxítonos: o acento tônico recai na antepenúltima sílaba: sólida, felicíssimo. 
 
Acentuação: 
- Oxítonas: são acentuadas as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), como em babá, café, cipó (babás, cafés, 
cipós). Também são acentuadas as oxítonas terminadas em EM (amém, também) e ENS (parabéns). 
Observação: A regra para a acentuação de monossílabos é semelhante à da acentuação das oxítonas. Os 
monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s) e O(s) são acentuados. 
Exemplos: PÁ – RÉ – NÓ. 
 
- Proparoxítonas: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 
Exemplos: pálido, lépido, lâmpada etc. 
 
A acentuação das palavras paroxítonas; 
1. Os acentos agudos ou circunflexos devem aparecer nas paroxítonas terminadas em: R - Câncer, revólver 
X - Fênix, tórax  
N - Hífen, Éden  
L - Amável, difícil 
Dica: Aconselha-se, para se lembrar desta regra, memorizar as letras R X N L associando-as à palavra ROUXINOL. 
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2. As demais paroxítonas a serem acentuadas terminarão em 
I - Júri, pônei  
IS - Lápis, fósseis 
Ã/ÃS - Órfã, ímãs  
ÃO/ÃOS - Sótão, órgãos  
US - Bônus, vírus  
UM/UNS - Fórum, álbuns  
PS - Bíceps, fórceps 
 
Novos tempos, novas mudanças – Novo acordo ortográfico 
1. Nos acentos gráficos: 
a) Palavras terminadas em “ôo(s)” perdem o acento circunflexo: voo(s), enjoo(s), perdoo, magoo, abençoo, etc. 
b) Verbos terminados em “êem” perdem o acento circunflexo: eles creem, deem, leem, veem, releem, preveem 
etc. 
Observação: as formas plurais dos verbos TER e VIR e seus derivados mantêm o acento circunflexo: eles têm, 
eles vêm, eles detêm, eles intervêm etc. 
c) A vogal tônica do hiato formado com ditongo decrescente perde o acento agudo: fei-u-ra, bai-u-ca, Bo-cai-u-
va etc. 
Observação: o acento agudo permanece se o hiato não é formado com ditongo decrescente: sa-ú-de, ga-ú-cho, 
con-te-ú-do, sa-í-da, pre-ju-í-zo etc. 
d) Os ditongos abertos “éi” e “ói”, em palavras paroxítonas, perdem o acento agudo: i-dei-a, as-sem-blei-a, ge-
lei-a, eu-ro-pei-a, joi-a, eu a-poi-o, he-roi-co, as-te-roi-de, an-droi-de etc. 
Observação: o acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossílabas: papéis, anéis, pastéis, herói, 
destrói, troféu, chapéu, réu, céu, dói etc. 
e) Palavras homônimas que perderam o acento diferencial de timbre ou tonicidade: ele para, o(s) pelo(s), eu 
me pelo (tu te pelas, ele se pela), o(s) polo(s), a pera. 
Observação: o verbo PÔR e a forma PÔDE (passado do verbo PODER) mantiveram o acento circunflexo. 
 
2. No uso do trema: 
Foi abolido: frequente, consequência, tranquilo, aguentar, bilíngue, linguiça, arguição, etc. 
Observação: o trema só foi mantido nas palavras derivados de nomes estrangeiros: mülleriano... 3ª) No uso do 
hífen: 
 
Perdem o hífen: 
a) Palavras compostas com elemento de conexão: dona de casa, pé de cabra, quartas de final, mão de obra, dia 
a dia, passo a passo, sobe e desce, disse me disse, etc. 
Observação: as palavras ligadas à zoologia e à botânica mantiveram o hífen: joão-de-barro, copo-de-leite, etc. 
b) Palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por “H” 
ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: autoatendimento, autorretrato, autossustentável, antivírus, antiético, 
antissocial, antirracista, infraestrutura, contraindicação, minissaia, minirreforma etc. 
Observação: o hífen se mantém se a palavra seguinte começar por “H” ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: 
auto-hipnose, anti-horário, infra-hepático, mini-hospital, contra-ataque, sobre-erguer, anti-inflacionário, anti-
inflamatório, auto-observação, micro-ondas etc. 
c) Todas as palavras derivadas com o prefixo “co-“: coprodução, cofundador, coirmão, coabitar, coerdeiro, 
cosseno, corresponsável, etc. 
d) Todas as palavras formadas com o advérbio NÃO ficam separadas sem hífen: não fumante, não agressão, 
não governamental, não pagamento etc. 
 
GRAFEMAS E FONEMAS 
a- A letra C pode representar os fonemas /k/ e /s/.  

- Antes de A, O e U, o C representará o som /k/. Esse som será também reproduzido pelo C antes de 
consoantes.  
 - Antes de Ee de I, pronuncia-se o C da seguinte maneira: /s/. 
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Observações: O som /s/ pode ser reproduzido antes de A, O e U utilizando-se o Ç (cê cedilhado). O Ç (cê 
cedilhado) não pode, no entanto, ser usado no início das palavras. 
 
b- As letras S, C, X e o Z podem representar o som /s/. 
- O som /s/ será representado: 

- peloS no início e no fim de algumas palavras; 
- peloC, antes de Ee de I; 
- peloX, no meio de algumas palavras como máximo, próximo etc.; 
- peloZ, no final de algumas palavras. 

 
c - Além da letra C, as letras QU podem, juntas, representar o som /k/, quando for utilizado antes de “e” e de “i”. 
 
d- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 
exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 
 
e- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 
exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 
 
f- O som de O e de U no final das palavras.  
Para escolher corretamente entre as letras O ou U no final das palavras, verifique qual é a sílaba mais forte da 
palavra. Se a sílaba tônica for a penúltima, como em CARRO, deve-se escrever O no final. Caso a sílaba mais forte 
seja a última, como em CAJU, então, deve-se escrever U no fim, e sem acento.  
Observação: A letra U só será acentuada quando ficarem isoladas na sílaba (hiato), no meio da palavra (SA-Ú-DE) 
ou no final (A-CA-RA-Ú, GRA-JA-Ú). 
 
g- Os fonemas /f/ e /v/ são exemplos de sons consonantais representados exclusivamente por duas letras, o F e 
o V. Não podemos, portanto, confundi-los ao escrever palavras como CAVALO e FAZER. 
 
h- Não temos dúvida alguma quando temos que escrever a letra G ou o J antes de A, O ou U, como quando 
vamos escrever as palavras GALINHA, GOSTO, GULA, JANELA, JOGO, JULGAMENTO. Já em palavras como GESTO 
e JEITO, pode-se hesitar entre escrever com G ou com J. O som reproduzido pelo G e pelo J nestas duas palavras 
é/ ʒ /. Nesses casos, não há regras específicas a não ser recorrer à etimologia (origem) das palavras. Por isso, leia 
muitos textos e preste bastante atenção quando esse som ocorrer. 
 
i- A letra S, além de representar o som /s/, pode também representar o som /z/. Para saber se devemos usar as 
letras S ou Z para representar o som /z/, é necessário procurar a origem da palavra. Se ela contiver S, ele será 
conservado; se tiver Z, conservará o Z; quando não contiver S nem Z, ela será escrita com Z. 
 
j - Para representar o som /R/ entre vogais (como em carro) , escrevemos RR. Se esse som vier entre consoante e 
vogal (ou vice-versa), no início ou no final das palavras, deveremos escrever apenas R (como em prato, parto, 
Raimundo, gastar). 
 
k - No início das palavras, a letra H não representa som. Para representar algum som, o H deverá vir 
acompanhado das letras N, C e L, como em MANHÃ, ACHO e MOLHADO. Nesses casos, porém, não acontecem 
encontros consonantais, mas DÍGRAFOS. 

Os dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar apenas um som, podendo aparecer 
com duas letras repetidas ou “dobradas”, como em caRRo, goRRo, aSSado, foSSe; ou juntando letras diferentes, 
tal qual CHuva, gaNHava, oLHo, em que o H junta-se ao C, ao N e ao L para representar som. Há ainda os dígrafos 
QU, como em QUente e líQUido, e GU, como em GUitarra e GUerreiro. 
l - Nas palavras com Z, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com Z 
no início: Zanga, Zumbido; no meio: beleZa, certeZa; no fim: raiZ, cicatriZ. 
Uso da letra Z: 
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- Em palavras derivadas de outras escritas com z no radical. Cicatriz – cicatrizar. 
- Em substantivos abstratos formados a partir de adjetivos mais os sufixos -ez ou –eza. Belo – beleza. 
- Em verbos formados com o sufixo verbal -izar a partir de substantivos formados pelo sufixo -ização, quando não 
houver um s no radical da palavra de origem. Canal – canalização – canalizar. 
- Em palavras terminadas em: -zinho, -zinha, -zito, -zita, -zal, -zeiro, -zarrão, -zona, -zorra, -zada e -zudo. 
Homenzinho, mulherzona, amorzinho.  
 
m- Para saber se devemos escrever “e” ou “i” no final de uma palavra, precisamos observar a sílaba tônica (a 
sílaba produzida com “mais força”). Quando a sílaba tônica for a última sílaba, devemos escrever a letra “i” 
(como em par-ti). Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba (como em par-te), então, devemos escrever “e”. 
 
n-Antes de P e de B, quando houver um som nasal, devemos escrever sempre a letra M. A razão para esta regra 
deve-se ao modo como esses sons são produzidos. As consoantes P e B são chamadas bilabiais, ou seja, são 
produzidas pressionando os lábios, inferior e superior, da mesma forma como é produzido o som da letra M. 
 
o- Palavras terminadas com L e U se for verbo e estiver na 3ª pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como: 
cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência (terminação) dos verbos para 
esse tempo, modo e pessoa. 
Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L, como em:  Natal, farol, castiçal, avental, legal, 
fiel, espanhol etc.  
Observação: para alguns casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência – eu – é escrito 
com U: europeu, filisteu, hebreu.  
 

p- Além dos CH, NH, LH, QU, GU, RR e SS, o dígrafo SC, que representa o som / s / como nas palavras naSCer, 
creSCer, deSCendente etc. Cuidado, porém, para os casos em que cada letra representar um som. Por exemplo: 
piSCar, caSCa, páSCoa etc., onde cada letra reproduz um som diferente, / s / e / k /, respectivamente. 
 
q-Palavras terminadas em ÃO. O ditongo nasal ão ocorre no final das palavras. Ão é um ditongo porque há o 
encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Além disso, é um ditongo nasal porque há 
passagem do ar pela boca e pelo nariz durante a pronúncia da vogal e da semivogal. Exemplos: coração, órgão, 
pão. 
 
2. MORFOLOGIA 
COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO  
Basicamente, existem na língua portuguesa dois processos que dão origem às palavras: composição e derivação. 
COMPOSIÇÃO 
No processo de composição, sempre há mais de um radical.  
Ex.: duas palavras distintas que somadas dão um significado completamente novo, como no caso de “automóvel” 
= “auto” + “móvel”  
 
DERIVAÇÃO  
No processo de derivação, devemos partir de um determinado radical. 
Exemplos: palavra primitiva “mar”, dela podemos obter outras palavras novas, como “marinheiro”, “marujo”, 
“marítimo”, entre outras. 
Atenção: Os prefixos e sufixos fazem parte da formação das palavras derivadas. 
 
PREFIXOS 
Morfema que é adicionado antes do radical na palavra, modificando ou não seu sentido original. Podem ser 
prefixos de negação, de privação, de oposição, de duplicidade, de repetição e de distância, de reduplicação etc. 
A – Há prefixos de origem latim, como: i-, in-, im-, que expressam sentido contrário, privação, negação.  
Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo 
 
SUFIXOS 
Morfema que sucede o radical da palavra, de forma que acaba por modificar seu sentido, alterando a classe 
gramatical a qual pertence. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 48 

a- Sufixo ÃO que indica aumentativo de algo, maior ou algum valor pejorativo.   
Exemplo: casarão, latão, caldeirão, vozeirão, boqueirão, homenzarrão, etc. 
b- sufixo INHA que indica diminutivo, afeto, carinho, ironia. 
Exemplo: casinha, lapisinho, papelzinho, mãozinha, etc. 
c- sufixo de ofício:-EIRO, -EIRA. 
Exemplos: lanterneiro, bombeiro, copeira, etc. 
d- sufixo de lugar: -IA, -DOURO 
Exemplos: delegacia, matadouro, etc. 
e- sufixo de instrumento:-ADA, EIRO 
Exemplos: unhada, martelada, chuveiro, etc. 
 
CLASSES GRAMATICAIS 
SUBSTANTIVO: palavra que dá nome/nomeia pessoas, lugares, objetos, sensações etc. 
Quanto à forma, os substantivos podem ser classificados em: simples, compostos, primitivos e derivados.  
a) Quando o substantivo dá nome a pessoas, cidades, países etc., ele é chamado de substantivo PRÓPRIO. Outra 
dica importante é que ele sempre começa com letra maiúscula. 
b) Quando o substantivo nomeia categorias de seres e objetos, e não se refere a um ser ou objeto em especial, 
ele é classificado como substantivo COMUM.  
Os substantivos comuns são escritos iniciando com letra minúscula. 
SIMPLES - Quando possui apenas uma palavra ou um termo. Exemplos: tempo, flor, sol, chuva. 
COMPOSTO - Quando possui mais de uma palavra ou de um termo. Exemplos: passatempo, couve-flor, girassol, 
guarda-chuva. 
Os substantivos podem também ser classificados em PRIMITIVO (se a palavra estiver em sua forma original) ou 
DERIVADO (se forem formados a partir de outra palavra). 
Exemplo: pedra (primitivo) / caderneta (derivada de caderno). 
 
As demais classificações do substantivo serão trabalhadas nos anos posteriores ao 3º ano. 
 
FLEXÃO DO SUBSTANTIVO: 
- gênero: masculino / feminino; 
- número: singular / plural. 
- grau do substantivo: 

- Aumentativo: quando for indicado aumento; 
- Diminutivo: quando for indicada diminuição; 
- Normal: quando não for indicada diminuição nem aumento do substantivo. 

Atenção: Existem ainda outros tipos de substantivos, como os simples e compostos, coletivos, concretos e 
abstratos, entre outros. 
 
Grau diminutivo do substantivo: 
- Analítico – acontece quando se acrescenta uma palavra para indicar a diminuição (casa pequena, pouco 
tempo). 
- Sintético – quando se acrescentam os sufixos INHO(A) ou ZINHO(A), como em cachorrINHO e leãoZINHO. 
 
PLURAL 
a- Em geral, fazemos o plural das palavras acrescentando a letra S. Nos verbos, além de S, também indicam plural 
as desinências IS, M, AM, EM e ÃO. Há, porém, casos em que, ainda que terminem com essas letras, as palavras 
não estão no plural, como vemos em CAIS, SOM, TAMBÉM e PÃO (estas palavras não são verbos). 
 
b- Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam-se no plural, trocando o L por IS. Por exemplo: 
quintal -  quintais; caracol – caracóis; hotel - hotéis 
Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 
c- Os substantivos terminados em ÃO fazem o plural de três maneiras. 
- substituindo o -ão por -ões: Por exemplo: ação - ações 
- substituindo o -ão por -ães: Por exemplo: cão - cães 
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- substituindo o -ão por -ãos: Por exemplo: grão - grãos 
d- Os substantivos terminados em M troca-se por NS: Por exemplo: item – itens; nuvem – nuvens. 
 
e- Substantivos terminados em -R, -Z E -S é feita acrescentando - ES à palavra no singular. Por exemplo: mulher - 
mulheres; hambúrguer - hambúrgueres; açúcar - açúcares; Além de -Z no singular para -ZES no plural: Por 
exemplo: raiz - raízes; gravidez – gravidezes. 
 
f- Palavras adjetivas terminadas em OSO, OSA, derivadas de substantivos como gosto e fama que derivam para 
gostoso e famosa, fazem plural com acréscimo de S. Gostosos e famosas. 
 
ADJETIVO: palavra que acompanha (aparece próxima ao) o substantivo, para fazer referência a uma 
característica. Diz-se, às vezes, que o adjetivo se refere a uma qualidade do substantivo (pessoa, objeto, lugar). 
Exemplo: país bonito (característica do país) 
     frutos gostosos, macios (características dos frutos) 
 
Locução adjetiva: é a junção de duas palavras (uma preposição e um substantivo) que equivalem a um adjetivo.  
 
PRONOMES: são palavras que podem substituir, acompanhar ou referir-se a um nome, qualificando-o de alguma 
maneira. Entre os tipos de pronomes, estão: 
- pessoal: refere-se a uma das três pessoas do discurso [1ª – eu/nós; 2ª – tu/vós; e 3ª – ele-ela/eles-elas]; 

Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Eles podem variar em número 
(singular/plural), gênero (masculino/feminino) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª). 
As demais classificações do pronome serão trabalhadas nos anos posteriores ao 1º ano. 
- possessivo: indica a qual pessoa do discurso algo pertence; [meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s)...]; 
 
VERBO: palavra que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno da natureza), localizando-o em determinado 
tempo (presente, passado ou futuro).  

Os verbos são agrupados conforme sua terminação no infinitivo (nome do verbo ou sua forma inicial). 
Dessa forma, temos três grupos ou CONJUGAÇÕES: 
- os verbos terminados em AR (cantar, falar etc.); 
- os verbos terminados em ER (vender, viver etc.) e OR (compor, supor etc.); 
- os verbos terminados em IR (partir, ouvir etc.). 

O infinitivo dos verbos, também chamado de nome do verbo, é a forma primitiva dele. Termina com a 
letra R e não varia em tempo ou em pessoa. 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 
- Presente: indica o fato no momento em que se fala (Eu canto); 
- Pretérito (passado): indica um fato que já ocorreu (Eu cantei); 
- Futuro: indica um fato que irá acontecer (Eu cantarei). 

Observação: as formas verbais podem ser associadas a um dos pronomes pessoais (ou pessoas do discurso). 
 
NUMERAL 

É a palavra que demonstra a quantidade ou a ordem em que ocupam em uma série. Pode ser: cardinal, 
ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo, romano e outros. 
CARDINAL - indicam a quantidade exata dos seres. Exemplo: dois, cinco, nove, quinze, etc. 
ORDINAL - indicam a ordem que ocupam em uma série. Eles indicam ordem, posição ou lugar de algo ou de 
alguma coisa. Exemplo: primeiro, segundo, septuagésimo, quinquagésimo etc. 
MULTIPLICATIVO - são aqueles que fazem referência a uma quantidade que foi multiplicada. Exemplo: dobro, 
triplo, etc. 
ADVÉRBIOS modificam VERBOS, ADJETIVOS ou a eles próprios. Assim como as conjunções, acrescentam 
determinadas circunstâncias, porém, estas são relacionadas à ação verbal. Uma das circunstâncias expressas 
pelos advérbios (e pelas locuções adverbiais) é: 
- tempo: agora, amanhã, antes, ontem, breve, cedo, nunca, depois, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, em 
breve. 
- lugar: ali, acolá, aqui, acima, abaixo, além, adiante, atrás, dentro, longe, perto etc. 
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- intensidade: mais, muito, bastante, demais, mais, menos, quase, pouco etc. 
As demais classificações do advérbio serão trabalhadas nos anos posteriores ao 3º ano. 
 
3. SINTAXE 

Estudo de regras que regem a construção de frases, a disposição das palavras na frase e das frases no 
discurso. 
SUJEITO: as palavras sobre as quais os verbos se referem nessas frases são o sujeito da oração. Em outras 
palavras, sujeito é o termo da oração sobre o qual se fala algo. 

A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito. 
 
PREDICADO: palavras que falam algo sobre o sujeito. 

Quando o núcleo do predicado for um verbo, ele será classificado como predicado verbal. Quando o 
núcleo do predicado for um substantivo ou um adjetivo, ele será classificado como predicado nominal. E, se o 
predicado possuir dois núcleos (um verbo e um nome), será classificado como predicado verbo-nominal. 
Exemplos: 
- “Dona Mariana aproximou-se de Luisinho.” (predicado verbal – aproximou-se expressa uma ação do sujeito) 
- “Minha mãe é diferente.” (predicado nominal – diferente é uma característica do sujeito) 
- A cegonha partiu triste. (predicado verbo-nominal – partiu expressa uma ação e triste é uma característica do 
sujeito)  
Importante: Toda e qualquer oração, necessariamente se estrutura em torno do sujeito e do verbo, tendo como 
constituintes os complementos verbais, predicativos ou elementos circunstanciais. 
 
FRASE 
Frase: É uma reunião de palavras que forma sentido completo. Pode ter verbo ou não. 
            Outra característica importante é que as frases começam com letra maiúscula. 
 
Tipos de frase: 
- Declarativas: quando se informa ou declara algo. Podem ser afirmativas (“Luisinho morria de amores por 
aquela professora.”) ou negativas (Não posso deixá-la ver o que estou fazendo); 
- Interrogativas: quando o emissor faz uma pergunta direta (“Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 
insolente?”) ou indireta (Gostaria de saber sobre a recompensa que você ofereceu.); 
- Imperativas: quando se dá um conselho, uma ordem ou se faz um pedido (“Dê o fora e se cuide para nunca 
mais chegar perto de minhas garras!”); 
- Exclamativas: quando o emissor exprime alguma emoção – medo, surpresa, susto, alegria etc. (“Mas que 
cegonha pedinchona!”). 
 
ORAÇÃO é um conjunto linguístico que é estruturado em torno de um verbo (ou uma locução verbal). Diferente 
da frase, a oração pode não ter sentido sozinha, mas, ainda assim será uma oração. 
 
PERÍODO é um enunciado formado por uma ou mais orações. Quando houver apenas uma oração (um verbo) no 
enunciado, o período será chamado de período simples. Se houver duas ou mais orações (dois ou mais verbos), o 
enunciado será chamado de período composto. 
 
PERÍODO SIMPLES OU COMPOSTO 
Período simples: composto por apenas uma oração. Essa oração recebe o nome de oração absoluta. Exemplo: 
João foi à festa. 
Período composto: se compõe de duas ou mais orações. Pode receber dois nomes: Composto por Coordenação 
ou Composto por Subordinação. 
Coordenação: as duas orações se apresentam de maneira independente uma da outra. Exemplo: Ontem comi 
picanha e bebi refrigerante no restaurante. 
Subordinação: é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas (subordinada) 
depende sintaticamente da outra (principal). Exemplo: Não fui à aula porque estava doente. 
 
Observação! Nos próximos anos de ensino, os alunos desenvolverão mais habilidades com Oração e Período. 
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ELEMENTOS DE COESÃO 
Coesão por substituição: são empregadas palavras e expressões que retomam termos já enunciados através da 
anáfora. Observe o exemplo: 
Exemplo: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 
suspensos. 
Em vez de: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a 
acontecer, os alunos serão suspensos. 
 
Coesão lexical: ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o 
exemplo: 
Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e 
faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras, foi um dos fundadores 
da Academia Brasileira de Letras. 
 
 
4. SEMÂNTICA 

Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um 
signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa, 
também, as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo 
e espaço geográfico. 
 
CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 
CONOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido conotativo que, por sua vez, está associado a palavras usadas no sentido 
figurado, isto é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foi empregado. Sendo assim, 
os textos que utilizam conotações demandam de maior capacidade na interpretação de texto já que a linguagem 
não é objetiva como nos textos com denotação. 
Exemplos: 
- Everaldo tem um coração de pedra. 
- Fernanda é um sol em nossas vidas. 
DENOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido denotativo, que significa sentido próprio, literal e real independente do 
contexto em que o termo, oração ou período foram empregados. Sendo assim, podemos afirmar que a 
denotação é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações.  
Exemplos: 
- O leão é um mamífero. 
- Já li esta notícia na revista. 
 
SINÔNIMO E ANTÔNIMO 
 
SINÔNIMO 
Parte da semântica que estuda as palavras que têm significado ou sentido semelhantes. Algumas palavras 
mantêm relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são 
chamadas de sinônimos. 
Exemplo: certo, correto, verdadeiro, exato. 
ANTÔNIMO 
É a relação de oposição entre o sentido das palavras ou expressões. Outras palavras, ainda, possuem 
significados completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado.  
Exemplo: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 
PONTUAÇÃO E OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 
PONTOS (.) 
PONTO FINAL (.) - É usado ao final de frases para indicar uma pausa total ou finalizar parágrafos. Exemplo: Não 
quero dizer nada. 
 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          3º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 52 

PONTO DE INTERROGAÇÃO (?) - O ponto de interrogação em: 
a) Formulação de perguntas: Exemplo: Você quer ir conosco ao cinema? 
b) Poderá ser utilizado conjugado com outros sinais de pontuação como: exclamação e reticências. 
 
PONTO DE EXCLAMAÇÃO (!) - Esse sinal de pontuação é usado depois de frases que expressem sentimentos 
distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, pedido, ordem, horror, espanto: 

• Iremos viajar! (entusiasmo) 

• Foi ele o vencedor! (surpresa) 

• Por favor, não me deixe aqui! (pedido) 

• Que horror! Não esperava tal atitude.  (espanto)  

• Seja rápido! (ordem) 
 
Atenção! Os demais tipos de sinais de pontuação serão trabalhados nos anos posteriores ao 1º ano. 
 
DOIS PONTOS 
Serve para: 
- Indicar uma citação do emissor, de autoria própria ou alheia. Exemplo: Sobre tudo ali penso: Não vale a pena. 
- Indicar uma enumeração. Exemplo: Mamãe foi ao supermercado e comprou: dois pacotes de arroz, um quilo 
de feijão e dois quilos de frango a passarinho. 
- Indicar as falas dos personagens mediante a transcrição do discurso direto. Exemplo: Naquele momento João 
disse: - Venha logo. 
- Demarcar uma explicação ou sequência. Exemplo: Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de 
emprego: possuir um ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. 
 
TRAVESSÃO 
a) É um sinal de pontuação utilizado especialmente no início de cada fala no discurso direto (fala de 
personagem). Exemplo: - Vou para minha casa. 
b) Para indicar mudança de interlocutor, ou o início da fala de um personagem. Exemplo: — Você é daqui 
mesmo? - perguntei. 
 
RETICÊNCIAS 
São usadas para: 
a) Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento: Exemplo: Está na hora de ir embora, 
porque… 
Às vezes, fico pensando que… 
b) Indicar que uma ação ainda não acabou: Exemplo: A chuva caia… 
c) Transmitir na linguagem escrita sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitações, 
dúvidas, surpresa, ironia, suspense, tristeza, ironia,… Exemplo: Eu… eu não sei… não sei o que podemos fazer 
agora… 
 
ASPAS 
Faz-se uso das aspas em: 
a) Marcação de fala de personagem. Exemplo: “Nunca mais voltei aquela cidade. 
b) No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, 
como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Exemplo: Faremos tudo “asinha”. 
 
 
OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 
Ao utilizar o texto digitado, além das aspas, podemos também utilizar outros recursos como: letras em itálico ou 
negrito (para destacar) e CAIXA ALTA, (letra maiúscula), além de duplicação de letras para enfatizar um sentido. 
Exemplo: “Sem esperança, triste e desiludido teve um insight:” 
     “Você está FUGINDO de mim!” 
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ONOMATOPEIAS E TIPOS DE BALÕES  
As onomatopeias são palavras cujos fonemas representam (ou imitam) alguns sons da natureza, cantos 

de animais, ruídos de máquinas, de quedas de objetos ou pessoas entre outros. 
Há uma lista infinita desses sons. Nas tirinhas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, nas fábulas, 

contos, crônicas etc., essas representações são bastante comuns. 
Nos Quadrinhos as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem 

representar pensamento, diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. 
Os balões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Os balões 

podem assumir contornos diversos, para ajudar nas expressões das personagens.  
 
 
EXPRESSÕES POPULARES 
 São formas de linguagem muito ligadas a história de cada comunidade de fala, sem origem possível de 
definição, ou seja, autoria indefinida, muito difundida no meio social mais popular, mas amplamente aceita em 
várias esferas sociais. Sua construção está sempre ligada ao meio real e apresentada com sentido figurado. 

O povo é que faz a língua, adicionando termos e expressões. É importante salientar que a maioria das 
expressões populares existentes no português falado no Brasil, tem origem no Norte e Nordeste, onde a língua 
falada e escrita, nesse idioma, foi mais desenvolvida por causa do processo de colonização. 

Por ser um país de proporções geográficas enormes, o Brasil possui muitas expressões linguísticas 
regionais: o linguajar gaúcho, com influências das suas fronteiras; a influência portuguesa, no linguajar nortista; o 
modo do nordestino se expressar; a gíria carioca; expressões típicas de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, com a 
tecnologia eletrônica e as facilidades na comunicação entre as pessoas, as expressões populares “viajam” pelo 
território nacional, tornando-se mais conhecidas. Até as novelas de televisão as utilizam. 
 
 
EXPRESSÕES POPULARES MIDIÁTICAS 

Os emojis foram criados para expressar sentimentos nas mensagens de texto. Nem sempre é tão 
simpático ou carinhoso responder alguém só com palavras. Os desenhos, que agora são até animados, 
começaram bem mais simples em 1999.  

A ideia foi do japonês Shigetaka Kurita que usou pixels coloridos para criar 176 elementos do cotidiano. 
O nome escolhido surgiu a partir da fusão das palavras em japonês “e” (imagem) e “moji” (personagem). 

Em 2008, os desenhos já eram um sucesso entre os japoneses, mas ainda não era uma mania no mundo 
todo. A mudança aconteceu quando os emojis foram disponibilizados para o iPhone. Logo em seguida, os 
usuários de celulares de outras marcas também tiveram acesso à novidade. 

A responsável por criar os primeiros emojis da Apple foi Angela Guzman. Ela era apenas uma estagiária 
na empresa e precisou descobrir primeiro o que exatamente estava sendo pedido antes de ter ideias. Até hoje, 
alguns dos desenhos mais populares foram pensados por Guzman. 
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DICAS PARA A ESCRITA DE SEUS ALUNOS, A PARTIR DAS ATIVIDADES DOS CADERNOS DE ATIVIDADES 
 

Na infinidade de atividades de escrita que podem ser produzidas por seus alunos, algumas dicas podem 
ser bastante significativas na prática docente: 
a - A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 
disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais; além da produção de períodos 
simples e períodos compostos. 
b - Elaboração de texto a partir de imagem: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem a escrita, que 
tenha coerência com a imagem, tendo cuidado para que as frases sejam coerentes (tenham sentido) . Além 
disso, oriente o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
 
Atenção!: Para outros tipos de proposta de Escritas e, até mesmo estas, é importante que o professor possa se 
apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento sobre os 
gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com a escrita. 
 
 
SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA ESCRITA E DICAS PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS 

 
Na infinidade de gêneros textuais que podem ser produzidos algumas dicas podem ser bastante 

significativas na prática docente: 
a- A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 
disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais e frases com pronomes 
possessivos; além da produção de períodos simples e períodos compostos. 
b- Orienta-se para duas produções de textos narrativos de livre escolha temática e de gênero, sendo que o conto 
seria o texto mais indicado. Dirija-os a um RELEMBRANDO sobre os quatro elementos (situação inicial, conflito, 
clímax e desfecho) das narrativas, para que eles os identifiquem na história e os incluam na sua narrativa. 
c- Para produção da lista de características de personagens, é necessário trabalhar com conceito de 
subjetividade, levando o aluno a buscar características subjetivas para sua lista, além de estabelecer a coerência 
da escolha das mesmas. 
d- Na construção do cartão-postal, deve-se explorar o gênero que acompanha a atividade do dia, apresentando e 
discutindo as características do texto, as relações entre linguagem verbal e não-verbal. É necessário que 
previamente os alunos tragam suas imagens ou mesmo que o professor já prepare as com antecedência.  
e- No reconto de narrativa e na fábula, deve-se investir mais tempo no desenvolvimento das ideias, mas, deve-
se lembrar também de que eles precisam conter os quatro elementos (situação inicial, conflito, clímax e 
desfecho) das narrativas. 
f- Elaboração da continuação do texto: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem uma nova 
situação, que tenha coerência com as ideias iniciais e a própria mensagem reflexiva, além disso, oriente o uso de 
letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 
g- Nas atividades de produção textual, os alunos poderão também desenvolver a habilidade de criar novas falas 
para os balões da história em quadrinhos. É importante ressaltar que a associação entre imagens e texto deve 
ser compreendida pelos estudantes, e que a compreensão do texto depende da adequação entre a sequência 
dos fatos narrados e a representação da história nas imagens. 
h- Na produção de piadas os estudantes precisam se lembrar de uma piada que conheçam bem, para recontá-la 
sem deixar de dar ênfase a um fato engraçado. Assim, desenvolve-se, entre outras habilidades, a capacidade de 
perceber o humor e a ironia e de inseri-los nos textos. 
i- Na produção de textos descritivo-informativos, os alunos deverão: Escolher um tema importante, que permita 
que façam uma lista de palavras para as quais serão elaboradas definições criativas. As palavras devem estar 
relacionadas ao assunto escolhido. Como os textos informativos são também descritivos, na produção de 
curiosidades os estudantes deverão a partir do que será seu tema central, imaginar suas características físicas, 
outros aspectos importantes relacionados a esse animal e escrever sobre isso. Uma dica importante é o uso de 
adjetivos, que servem para caracterizar um ser. 
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j- No desenvolvimento da habilidade de escrever textos com elementos poéticos, orienta-se a produção de um 
poema com elementos subjetivos. Podem-se utilizar os textos poéticos lidos pelos alunos para dar exemplo da 
escrita de poemas. Uma sugestão é que nessa produção, os estudantes não farão estrofes com rimas, mas 
utilizarão versos brancos (versos sem rima) na estrutura do texto. 
k- Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases imperativas afirmativas e negativas. 
Seguindo o modelo, os alunos devem identificar as características dos verbos indicados nas frases-exemplo, 
escolher verbos que sirvam para dar ordem, pedir ou aconselhar, e criar frases imperativas, tendo cuidado para 
que as frases sejam coerentes (tenham sentido). 
l- O desenvolvimento da habilidade de escrever textos instrucionais. Diferencie a aprendizagem já desenvolvida 
com os outros tipos de texto estudados. Lembre-os sobre os procedimentos que devem ser feitos antes de 
colocar o lixo na rua para o caminhão de coleta, o tipo de lixo é produzido em casa, que cuidados devem ser 
tomados em cada etapa de produção e descarte do lixo, nas embalagens podem ser utilizadas para colocar o lixo. 
Sugira que os alunos escrevam os procedimentos pensando se os leitores entenderão suas instruções. Aproveite, 
também, para relembrar as características e as estruturas dos gêneros já estudados e diferenciá-las das que 
serão aprendidas. 
 
Atenção! Para outros tipos de proposta de produção textual, até mesmo estas, é importante que o professor 
possa se apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento 
sobre os gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 
 
 

ASPECTOS ESTRUTURAIS IMPORTANTES DE UM TEXTO 
 
PARÁGRAFO 

Os textos se apresentam como um conjunto de ideias ou ações a serem desenvolvidos em prol de seu 
entendimento pelo leitor. Dessa forma, o parágrafo tem como principal função nos textos informativos e 
argumentativos apresentar uma ideia completa sobre que se queria informar ou defender, como também dá 
uma hierarquia ao que se desenvolve ao longo do texto. Nos textos narrativos tem a função de marcar as 
mudanças de tempo e espaço durante o texto, além de distribuir a participação dos interlocutores na narrativa. 

Esteticamente o parágrafo se caracteriza por um sutil recuo à margem esquerda do texto, abarcando um 
conjunto de orações e períodos que representam uma ideia central ou secundária da temática tratada. Inicia-se, 
independentemente da classe gramatical, da palavra com letra maiúscula e se finaliza com ponto na maioria dos 
textos ou até mesmo com dois pontos para textos narrativos. 

Importante é a estruturação dos parágrafos, que permitem que o pensamento seja distribuído de forma 
lógica e precisa, com vistas a permitir uma efetiva interação entre os interlocutores. Obviamente que outros 
fatores relacionados à competência linguística do emissor participam deste processo, entre estes: pontuação 
adequada, utilização correta dos elementos coesivos, de modo a estabelecer uma relação harmônica entre uma 
ideia e outra, dentre outros. 
 
ESTROFES, VERSOS E RIMAS 

Chama-se rima a igualdade ou semelhança de sons pertencentes ao fim das palavras, a partir da sua 
última vogal tônica. As palavras em rima podem estar no fim (rima final, a mais usual) ou no interior do verso 
(rima interna), podendo, neste último caso, uma das palavras ocupar a posição final. Interna é a rima que se faz 
com a última palavra de um verso e uma palavra no interior do verso seguinte.  

A rima pode ser perfeita (ou com homofonia) ou imperfeita (ou com semi-homofonia). Diz-se perfeita 
quando é completa a identidade dos fonemas finais, a partir da última vogal tônica. 
Disposição das rimas – Quanto à maneira porque se dispõem nos versos, as rimas podem ser emparelhadas, 
alternadas (ou cruzadas), opostas (ou entrelaçadas ou enlaçadas), interpoladas e misturadas. 

O poema pode conter dois ou mais versos os quais se agrupam para formar uma estrofe. 
O costume tradicional é iniciar cada verso com letra maiúscula, qualquer que seja a sua relação sintática. 
Pode-se, entretanto, pôr, no início, letra minúscula, conforme a sua relação sintática com o verso 

precedente.  
As estrofes podem ser simples, compostas e livres. Simples são as estrofes formadas de versos com a 

mesma medida. Compostas são as que encerram versos de diferentes medidas. Livres são as que admitem versos 
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de qualquer medida. As estrofes de dois, três, quatro, cinco, seis, oito e dez versos recebem, respectivamente, os 
seguintes nomes especiais: dísticos, tercetos, quadras (ou quartetos), quintilhas, sextilhas, oitavas e décimas. As 
estrofes de sete e nove versos não têm nome especial. 
Verso de ritmo livre 
 O que chamamos impropriamente versos livres é uma série irregular de versos que tomados em 
separado são regulares. O verso de ritmo livre não tem número regular de sílabas, versos e estrofes, nem são 
uniformes e coincidentes o número e a distribuição das sílabas átonas e tônicas responsáveis pelo movimento 
rítmico.  
Eu lírico - É o responsável por dar a voz à poesia. Esta voz é criada pelo poeta, que pode revelar sentimentos, 
sensações ou emoções de alguém fictício na primeira pessoa. Ou seja, o que é transmitido através de um poema 
não é necessariamente o que o autor quer dizer, mas sim o que um determinado personagem sente. 

Porém, existe a possibilidade do poeta escrever como mensagem algo subjetivo de sua personalidade, 
assim como ambos podem ter personalidades totalmente diferentes. 
 
 

SUGESTÕES PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO TEXTUAL  
 

A SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

A situação de comunicação, ou situação comunicativa como também é chamada, refere-se a todo tipo 

de processo comunicativo ou qualquer contexto no qual exista a transmissão de informações de um emissor para 

um receptor. Esse processo envolve o contexto imediato do discurso e a forma como ele está sendo empregado. 

A situação de comunicação envolve interlocutores, contexto, objetivos comunicativos e gêneros discursivos.  

Nós somos considerados seres sociais e culturais e dispomos de um instrumento importantíssimo o 

qual nos permite interagir de modo efetivo com as pessoas que estão à nossa volta: a comunicação. Os 

comunicadores utilizam seu repertório cultural e visão de mundo para compor as mensagens que desejam 

passar. É através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. 

Agora precisamos compreender que esse processo comunicativo se constitui de elementos específicos 

para se realizar.  

 

Principais elementos da comunicação: 

• Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais 

receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 

É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. Quem fala. 

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. 

Quem ouve. 

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo/assunto, o conjunto de 

informações transmitidas pelo locutor. Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é tudo aquilo 

que o emissor envia ao receptor. 

• Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem, ou seja, a forma como a mensagem 

se efetiva e se organiza. O código pode ser um sinal, um idioma, uma escrita, os gestos e qualquer outra 

comunicação que seja de conhecimento do emissor e do receptor (destinatário). 

• Canal de Comunicação: também chamado de suporte, o canal de comunicação corresponde ao local (meio) 

onde a mensagem será transmitida. É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor, isto 

é, meio pelo qual a mensagem acontece, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. 

Pode ser também pelo meio eletrônico de comunicação. 

• Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e 

receptor, ou seja, o contexto no qual a comunicação acontece.  
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Fique atento!: A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo 

emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o 

entendimento da mensagem transmitida. Caso ocorra algum ruído na comunicação - ocorre quando a 

mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, 

desconhecido pelo interlocutor; barulho do local; voz baixa; dentre outros -, não haverá comunicação ou esta 

ficará comprometida. 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

Nos momentos das produções textuais (escrita), deve-se prezar pelo desenvolvimento de ideias e pelas 

características e estruturas dos gêneros sugeridos. Além disso, esses momentos são também ótimas 

oportunidades para ensino e exercício dos conteúdos gramaticais.  

Um fator importante que deve ser lembrado é a prática das etapas de planejamento, escrita e revisão 

serem praticadas de forma coletiva, isso ajuda em relação aquele aluno que ainda está num processo inicial de 

escrita, onde ao perceber a construção do texto, ele vai conseguir sair de um patamar para entrar em outro nível 

de escrita. 

O trabalho pedagógico requer do professor que se percorra o caminho da escrita atrelado a quatro 

etapas indispensáveis à qualificação de um texto escrito. Para isso, independentemente do gênero textual a ser 

produzido é necessário levar o aluno a ter como rotina na escrita as seguintes etapas: 

 

PLANEJAMENTO 

O primeiro ponto diz respeito a que chamamos de inspiração, para isso a questão da motivação é 

essencial para que o aluno deseje realmente buscar ideias e criatividade para os primeiros eventos de escrita. É 

importante que o professor através de ações iniciais tente despertá-lo para isso. 

Outro ponto importante é o despertar para o que realmente for escrever tanto no aspecto temático 

quanto estrutural do texto. Um dos fatores que poderão ser bastante significativos é o conhecimento prévio do 

gênero textual que se vai produzir, elencar exemplos do gênero em foco, a caracterização e particularidades. 

Além disso, os momentos de leitura em sala poderão estar voltados para o gênero a ser produzido. 

Por fim, caberá ao professor orientar como os alunos poderão estar fazendo seus primeiros registros, 

principalmente registrando suas primeiras ideias e informações necessárias para a escrita. Ao longo do período 

de escolarização desenvolver a capacidade de selecionar o que realmente é necessário para a sua produção 

escrita. 

 

ESCRITA 

A escrita representa as primeiras linhas da produção textual, para isso o aluno deve principalmente 

conhecer os aspectos relevantes para cada texto a ser produzido. Em se tratando de textos narrativos, todos os 

elementos da narração, já citados nesse documento, devem está claro para cada redator. Se a proposta se trata 

de textos instrucionais, informativos ou mesmo outras tipologias, os aspectos de estrutura e fatores linguísticos 

devem estar enraizados para que facilitem o desenvolvimento dessas primeiras linhas da produção textual. 

 

REVISÃO 

A prática de leitura se acentua bastante nesse instante da produção de textos. É através da leitura do 

próprio redator de se verifica os primeiros desvios de escrita. Dessa forma, o docente pode estar investindo em 

formas criativas da leitura da primeira versão do texto produzido. 

A revisão da produção textual é sempre um momento coletivo, seja aluno e professor, seja aluno e 

aluno, uma interação que tem como objetivo fazer o conhecimento circular entre as partes. No 
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acompanhamento professor e aluno, caberá ao docente mediar esse processo, sempre buscando a reflexão do 

aluno diante do que ele escreveu e jamais usar “do apontar o erro”, sempre tentar que o aluno perceba o erro. 

Isso tornará esse momento de grande ganho e não um momento estressante ao aluno. 

Dica: O professor poderá orientar que os alunos possam realizar a revisão em pares ou grupos, ou mesmo criar 

grupos de monitores em sala de aula. Às vezes, o aluno sente-se mais à vontade para dialogar com sua escrita 

diante de um colega, e não se pode negar que aquele que ensina, também aprende. 

Atenção!: As revisões devem estar voltadas para a organização dos textos de acordo com as características do 

gênero a ser produzido, a coesão textual (uso de advérbios, conjunções e substituições), a coerência das ideias, a 

ortografia e mesmo também a própria caligrafia. 

 

EDITORAÇÃO 

 Essa etapa é por muitas vezes não vista tão importante, mas engana-se porque é nesse momento que o 

aluno espera uma significação para tudo que ele escreveu até aqui, é a expectativa gerada nos momentos que 

cada docente incentivou a escrita. Por isso, é necessário um pensamento criativo no “que vou fazer com escrita 

de meu aluno?” 

Dicas: 1. A proposta da construção de coletânea dos textos produzidos por um período, com seleção dos textos e 

o momento da apresentação da coletânea ao público. 2. Outra sugestão é o varal de textos que se torna bastante 

significativo, uma vez que se faz presente no próprio ambiente da sala de aula. 3. O advento das tecnologias da 

comunicação pode ser de grande auxílio como suporte para divulgação dos textos produzidos, a criação de um 

blog da turma seria uma boa sugestão. 

Atenção!: Utilizar alguns textos nas aulas de leitura gera uma satisfação enorme para a autoria e um despertar 

para os demais alunos.  

Para saber mais! 

 
INFORMAÇÃO 

 

As atividades dos Cadernos bem como os próprios textos-base das atividades, podem ser utilizadas para 

o desenvolvimento das Competências e Habilidades da Matriz de Referência para Avaliação Mais Alfabetização. 

Faz-se necessário, entretanto, identificar essas competências e habilidades para antecipar as hipóteses que os 

estudantes irão elaborar. 

 Nas atividades do bloco Conversando com o texto, por exemplo, pode-se desenvolver as habilidades: 

Localizar informação explícita em textos (D14), Identificar o tema ou assunto de texto ouvido (D17), Identificar 

o tema ou assunto de texto lido (D18), Reconhecer a finalidade de textos de diferentes gêneros(D20), 

Reconhecer o gênero textual(D19), além de possibilitar que os alunos reconheçam os elementos que compõem 

uma narrativa ouvida (D15). 

Durante as conversas com os estudantes, explore bastante o desenvolvimento dessas e de outras 

habilidades, para que, na resolução das atividades de revisão e avaliações, eles demonstrem cada vez mais 

autonomia e consolidem a sua aprendizagem. 

Nas atividades com textos que utilizam imagens, como as HQ, as tirinhas, os infográficos, os cartazes e 

os anúncios, pode-se verificar e desenvolver a capacidade dos estudantes para interpretarem texto com auxílio 

de material gráfico. Estes textos também ajudarão os estudantes a perceberem o HUMOR do texto, a pontuação 

e outras notações (onomatopeias), as informações implícitas sobre os personagens. 

Nos últimos cadernos, devido à maturidade já adquirida pelos estudantes, os textos se apresentam mais 

complexos, com um vocabulário mais refinado e diversificado e com a extensão um pouco mais longa. Explore 

um pouco mais a desenvoltura da leitura.  

A oferta de uma variedade de tipos e gêneros textuais a cada material estruturado permite também a 

recapitulação dos estudos feitos durante o ano letivo. 
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O menino que descobriu as palavras 

 

Era uma vez um menino 

que, ainda bem pequenino, 

descobriu, todo contente, 

que palavra é que nem gente 

umas são festa e alegria, 

como palhaço e folia; 

outras são sempre tristeza, 

como doença e pobreza. 
 

Percebeu o menininho 

que a palavra carinho 

até as plantas entendem, 

todos os seres compreendem, 

não se conteve e gritou:  

“carinho é filho do amor!” 
 

Cineas Santos. O menino que descobriu as palavras. São Paulo: Ática, 1995. 

 

 

 ATIVIDADE    1     ___/___/______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. O texto diz que o menino descobriu as palavras. Explique esta expressão. 

___________________________________________________________________ 

2. Você sabe o que significa “folia”?  

___________________________________________________________________ 
 

3. Ao final do texto, percebe-se que o menino 

(A) se entristeceu.  (B) ficou tímido.  (C) se manifestou.  (D) se chateou.  

4. Segundo o texto, o que até as plantas entendem? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Quando descobriu as palavras, o menino do texto era 

(A) pequenino.  (B) grande.   (C) adulto.  (D) idoso. 
 

6. O que foi que o menino percebeu com a palavra “carinho”? Dê a sua opinião. 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7. Qual pontuação no texto está marcando a 

fala de um personagem? 

(A) Aspas 

(B) Dois pontos 

(C) Ponto de exclamação 

(D) Vírgula 
 

8. No verso 5, “umas são festa e alegria”, a 

palavra “umas” se refere 

(A) às folias. 

(B) às palavras. 

(C) às plantas. 

(D) às tristezas. 

 

9. No texto, as palavras são comparadas a: 

(A) doença.  
(B) palhaço.  
(C) pessoas. 

(D) plantas.  
 

10. Esse poema fala sobre um menino que 

(A) amava as plantas e animais. 

(B) descobriu o sentido das palavras. 

(C) gostava de falar de seus sentimentos. 

(D) tinha problemas de saúde. 
 

11. Explique, com suas palavras, a comparação do menino: “palavra é que nem gente” (linha 4).  
 

________________________________________________________________________ 
 

12. Marque um X nas expressões que aparecem no texto e que se referem a comparações.  
 

que nem gente são desconhecidas são festa são música 

são alegria como motorista como palhaço como folia 

são sempre tristeza são mudas como doença como pobreza 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

13. Nos primeiros versos do texto, aparecem as palavras menino e pequenino, que têm uma 
mesma combinação do som final “NINO”. Registre as outras vezes em que acontecem outras 
combinações de sons. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

14. Quais outras palavras você conhece que poderiam combinar sons finais com as palavras 

abaixo: 

Alegria: _______________    Tristeza: _________________   

Carinho: ______________    Amor: ___________________ 
 

15. Nas palavras abaixo, pinte da mesma cor aquelas que apresentam combinação de sons 

finais semelhantes: 

FRANCESA  TRISTEZA  BURGUESA  HIPÓTESE  DESPESA 

PRESA   MESADA  NEUSA  TRANSE  FRIEZA 

Atenção! Estrofe é o nome dado ao conjunto de versos. Versos são as 
linhas que o texto foi escrito. Rima é o nome dado à combinação de sons que 

ocorre nos versos.  
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 ATIVIDADE    2     ___/___/______ 

 

Releia o texto da página 3. 
 
 

1. O texto que você leu tem frases ou versos? 

_______________________________________________________________ 
 

2. Marque as alternativas corretas. O texto “O menino que descobriu as 

palavras” possui: 

tÍtulo. primeira estrofe. segunda estrofe. fonte do livro. 
 

3. As características acima são relativas a um texto classificado como 

(A) conto.                                                                   (B) poema. 
 

4. Qual é a intenção do autor desse texto? 

(A) Contar uma história. 

(C) Ensinar a fazer algo. 

(B) Descrever uma pessoa. 

(D) Expressar sentimentos. 
 

5. Vamos procurar mais informações sobre o texto! Preencha o quadro abaixo. 

Título do texto Autor do texto 
Livro de onde 

foi retirado 

Lugar da 
publicação do 

texto 

Editora do 
texto 

Ano de 
publicação 

      

 

6. Onde você encontrou informações sobre quem é o autor, editora etc.? 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Para qual público estaria mais apropriado esse texto? 

(A) Adolescentes  (B) Adultos  (C) Crianças  (D) Idosos 

8. Você sabe o que é uma ação?  

 
 

 
 

9. Conversem com a professora e descubram direitinho o que é uma ação. Anote abaixo o que 

você entendeu. 

______________________________________________________________________________ 

        SIM         NÃO 
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10. Volte ao texto e circule os verbos que encontrar. Conte quantos você circulou. Quais foram? 

______________________________________________________________________________ 
 

11. Leia a tirinha para responder às questões a seguir. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Disponível em: <http://portuguesalemdasaladeaula.blogspot.com/2012/06/poder-das-palavras.html>. Acesso em: 15.dez.2019. 
 

12. No terceiro quadrinho, a fala do personagem revela que ele estava 

(A) aliviado.   (B) afetuoso.  (C) chateado.   (D) apressado. 
 

13. O humor do texto pode se apresentar de diversas formas. Nessa tirinha, a graça está no 

jogo de sentido das palavras. Em qual palavra há esse jogo? 

(A) Amor.   (B) Banco.  (C) Missão.   (D) Perto. 

 
14. Explique com suas palavras qual foi a interpretação dada pelo personagem da tirinha. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

15. Imaginem como seria a escola na qual estuda o menininho do texto 

que lemos hoje. Imaginem como seria esta escola por dentro e por fora. 

Conversem, junto com a professora, sobre as características desta escola. 

Vocês vão responder as frases abaixo, no caderno, escrevendo uma frase sobre essa escola 

imaginária.  

      • Como seria a escola do menino?  

      • Será que era uma escola grande ou pequena?  

• Qual seria a cor da escola?  

• Será que nessa escola tinha muitas salas de aula? 

• Será que lá estudavam muitos ou poucos alunos?  

• Como seria a sala de aula do menino?  

• Será que o menino tinha muitos amigos na escola? 

• Será que o menino gostava de estudar nessa escola? 

• Será que foi nessa escola que ele descobriu palavras novas? 
 

 

http://portuguesalemdasaladeaula.blogspot.com/2012/06/poder-das-palavras.html
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 ATIVIDADE    3     ___/___/______ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

1. Você já viu um “pátio”? Onde? 
 

_________________________________________________________________ 
 

2. Se alguém perguntasse a você o que é um pátio, como você explicaria? 
 

_________________________________________________________________ 

3. Você viu no texto as palavras RATINHO e COMIDINHA? RATINHO e COMIDINHA significam 
(     ) coisas bem pequenas.                                (     ) coisas bem grandes. 
 

4. A expressão “tomar nota” tem o sentido de 
(A) fazer anotações. 
(B) realizar as obrigações. 

(C) receber um elogio da professora. 
(D) verificar o boletim. 

 

5. Que pessoas participam do texto? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Que animais participam do texto? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. Podemos chamar as pessoas do texto de personagens? Por quê? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

8. O que os meninos foram fazer no pátio? 
 

______________________________________________________________________________ 

A escola do Marcelo 

 

 Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola. 

 A Aninha ainda está no pré. Eu e o Cata estamos no 1º ano. 

Nossa professora se chama Márcia.  

 Outro dia nós fomos ao pátio brincar de gato e rato. Foi muito divertido. Depois a 

professora leu pra nós a história do rato do campo e do rato da cidade. 

 Aí a gente teve aula de ciências e foi observar um rato de verdade. 

 É um ratinho branco, que está numa gaiola. Cada um de nós observa o ratinho e 

toma nota no caderno. 

 Alguns de nós, que sabem escrever, escrevem. Os outros desenham. Desenham o 

ratinho, a comidinha dele, a hora que ele dorme, tudinho! 

 Depois, a gente conversa na roda e cada um diz o que viu e o que anotou. 
 

Ruth Rocha. Excertos de A escola do Marcelo, Ruth Rocha Serviços Editoriais Ltda. Representada por AMS 

Agenciamento Artístico, Cultural e Literário Ltda. Adaptado. Fragmento. 

 



CADERNO 1                                                                                                                                          4º ANO 

  

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 8 

9. Onde era o lugar que ficava o pátio? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

10. Qual foi a história que a professora leu para os meninos?  
 

______________________________________________________________________________ 
 

11. Que idade você acha que as crianças do texto deviam ter? 
(A) menos de 2 anos.              (B) menos de 6 anos.         (C) mais de 6 anos. 
 

12. O que fez a aula de ciências ficar prazerosa foi 
(A) a professora saber explicar a matéria.  (B) a possibilidade de escrever algo. 
(C) a observação de um ratinho de verdade.  (D) todos brincarem no pátio da escola. 

 
13. As palavras na Língua Portuguesa podem surgir a partir de 
outras já existentes. No texto, há a palavra ratinho (rato dá origem 
a ratinho). Quais das palavras abaixo passaram por formação 
semelhante? 

(   ) pequenino (   ) contente  (   ) alegria 
(   ) palhaço (   ) tristeza (   ) pobreza 
(   ) comidinha (   ) filho (   ) amor 
 
14. Que outras palavras do texto têm formação semelhante a RATINHO? 
 

PALAVRA PRIMITIVA PALAVRA DERIVADA 

  

  

  
 

15. Perceba que as palavras “boizinho”, “irmãozinho” e “Aninha” terminam todas iguais. Essas 
palavras terminadas em INHO(A) estão demonstrando    (    ) aumentativo.          (    ) diminutivo. 
 

16. Quais grupos de palavras podemos afirmar que tiveram uma derivação? 
(    ) palha/palhaço. 
(    ) amor/amoroso. 

(    ) planta/pastagem. 
(    ) telha/telhado. 

(    ) filho/folha. 
(    ) casa/casarão. 

(    ) feliz/felicidade. 
(    ) muro/morada. 

 

17. Agora é sua vez! Forme palavras com os sufixos abaixo. 
 

   

   

   

   

 

 

 

 

As palavras “primitivas” são as palavras que originam outros vocábulos. 
Já as palavras “derivadas” são aquelas que surgem a partir dos vocábulos 
primitivos. Ex: ciumento (ciúme + ento); velozmente (veloz + mente). 

+agem 
+oso 
+eza 
+izar 
+isar 
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 ATIVIDADE    4     ___/___/______ 
 

Releia o texto da página 7. 
  

1. Você já ouviu alguma história contada por alguém?  
                  (A) Sim.                                 (B) Não. 
 

2. Em um texto, quando alguém conta alguma coisa dizemos que esse texto é 
(A) descritivo.                   (B) narrativo.                  (C) argumentativo. 

 

3. Nesse texto lido (A escola de Marcelo), quem está contando essa história? 
(A) Beto (B) Cata (C) Marcelo  (D) O narrador 
 

4. Que parte do texto comprova a resposta da questão anterior? Reescreva-a aqui. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. O texto que você leu é um conto. Você saberia dizer por quê? 
(A) Porque narra a história de uma turma de meninos em um dia de aula com a professora. 
(B) Porque descreve como é uma escola e o ratinho que eles observaram. 
 

6. Por que no texto se usa a informação de que a escola é de Marcelo? 
 

______________________________________________________________________________  
 

7. Em: “Aí a gente teve aula de ciências” (l.6), esse trecho é próprio da linguagem 
(A) específica de um lugar. 
(C) do meio jornalístico.  

(B) de pessoas de idade avançada.  
(D) usada no dia a dia entre amigos. 

 

8. Logo abaixo do texto há algumas informações sobre ele. Releia essas informações e responda 
às questões. 
Autor: ________________________________________________________________________ 

Livro de onde o texto foi retirado: __________________________________________________ 

Editora: _______________        A fonte traz o local onde o livro foi publicado?  ______________ 
 

9. Na linha 10 do texto, o termo DELE se refere ao 
(A) Beto. (B) Cata. (C) pátio. (D) ratinho. 
 

10. Por que a aula, na opinião do narrador, foi divertida? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

11. Vamos testar os conhecimentos sobre frases?  
 Vejamos: O texto é composto de quantas frases? Conte e marque. 
 

 Catorze. 
 Dezoito. 

 Vinte e uma. 
 

12. Como é que as frases se iniciam? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

13. Como é que as frases terminam? ________________________________________________ 

14. Na linha 10, a exclamação utilizada em: “tudinho!”, reforça um sentimento de 

(A) afeto.  (B) desinteresse.  (C) medo.  (D) pena. 
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15. Vejamos as frases do texto. 

1. Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos 

juntos para a escola. 

2. O escola, a Cata, o Beto Eu Aninha para e a 

vamos juntos. 

1. A Aninha ainda está no pré. 2. A no está Aninha pré ainda.  
 

Qual das frases acima têm sentido, as da primeira ou da segunda coluna. Por quê? 
 

______________________________________________________________________________ 

16. Pense em dois sentimentos e escreva frases que expressem cada um deles. Faça o emprego 
adequado dos sinais de pontuação! Depois, justifique as escolhas para o professor e colegas. 

SENTIMENTO FRASE  

  

  
 

17. Leia o texto com atenção e depois responda à questão a seguir. 
 

Autobiografia de Eva Furnari 
Eu sou uma pessoa assim: adoro ver filme de madrugada na televisão, daqueles que sempre 

acabam bem no final. 
Outra coisa que eu adoro são coisas pequenas: miniaturas, caixinhas, passarinhos de madeira e 

cerâmica. Faço coleção de pedras. Toda vez que vou viajar trago umas pedrinhas, às vezes até 
pedronas, coisa que dá um pouco de trabalho pra carregar. 

Adoro: doces, plantas, música e verão. Tem mais uma coisa. Adoro inventar histórias. 
Também tenho um montão de implicâncias: sapato apertado, tomar banho gelado, ter que pegar 

fila no banco, abacaxi, mas o que eu mais implico é que me acordem cedo, principalmente pelo 
telefone. Coisas que eu gostaria de aprender a fazer: tocar piano e fazer crochê. 

 

Disponível em: <http://milenafrare.blogspot.com/2011/02/autobiografia-de-eva-furnari.html>. Acesso em: 21.out.2019. (Fragmento) 
 

18. A intenção comunicativa desse texto é 
(A) descrever as obras de uma escritora.  (C) narrar fatos da vida do próprio autor. 
(B) ensinar a fazer livros infantis.   (D) divertir o leitor com uma história. 
 
 

Vamos escrever uma AUTOBIOGRAFIA! 

PLANEJAR 

Conversem com o professor e os colegas sobre as perguntas: 

▪ O que você sabe sobre você?  
▪ Você sabe onde e quando você nasceu?  
▪ Quem são seus pais?  
▪ Quando você foi à escola pela primeira vez?  
▪ Em qual escola foi?  
▪ Já estudou em quantas escolas?  
▪ Em qual série você está hoje?  

▪ Quais foram as melhores coisas que 
aconteceram com você?  

▪ Quais as coisas ruins?  
▪ O que você mais gosta e o que você 

detesta?  
▪ Quem são seus amigos?  
▪ Quais são seus sonhos?   
 

 

ESCREVER 

Na redação de hoje, você vai escrever sobre você. Esse texto chama-se AUTOBIOGRAFIA. Conte 
a sua própria história. Seja criativo, capriche nas palavras. Lembre-se de que as palavras são 
separadas e que as letras precisam ser bem feitas. Pegue o seu caderno e boa redação! 
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 ATIVIDADE    5     ___/___/______ 

 

REVISAR  

1. Vamos reler e revisar o texto que escrevemos ontem? Peça a ajuda 

do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo. 

Veja a necessidade de possíveis cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e pontuação. Se já estava bom, com a reescrita seu texto vai ficar bem 

melhor! 
 

2. Veja as palavras abaixo e coloque-as no quadro, de acordo com o texto 

a que pertencem.  

ESCOLA – GAIOLA – GATO – PROFESSORA – AMOR – PALHAÇO – 

TRISTEZA – DOENÇA – CADERNO – FOLIA – CIDADE – DESCONHECIDAS – 

FESTA – CARINHO – ALEGRIA – POBREZA 
 

Palavras do texto “A escola de Marcelo” Palavras do texto “O menino que descobriu as 
palavras” 

 
 
 
 
 

 

 

3. Coloque o nome correto do texto, de acordo com a informação sobre ele. 

Texto Informação sobre o texto 

 Fala de maneira poética sobre um menino que 

descobre muitas palavras. 

 Narra a história de uma turma e sua 

professora em uma aula na escola. 
 

4. Utilize o seguinte código (T1) para aspectos do Texto 1 – O menino que descobriu as palavras; 

(T2) para aspectos do texto 2 – A escola de Marcelo, nos parênteses abaixo: 

(    ) Tem a finalidade de narrar uma história. 

(    ) Apresenta versos, rimas e estrofes. 

(    ) Possui uma linguagem bem expressiva. 

(    ) Utilizou vários personagens no texto. 

(    ) Serve para expressar sentimentos. 

(    ) Aconteceu num local específico. 
 

5. Qual é a diferença? 

 O menino que descobriu as palavras A escola de Marcelo 

Finalidade   

Gênero textual   

Estrutura   
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6. Complete com as informações dos dois textos e veja se são parecidos. 

INFORMAÇÕES 
O menino que descobriu as 

palavras 
A escola de Marcelo 

Título do texto   

Autor do texto   

Livro de onde foi retirado   

Lugar da publicação do texto   

Editora do texto   

Ano de publicação   

 

7. DESAFIO! Com as sílabas abaixo, forme palavras com C. Vence 

o desafio a dupla que formar o maior número de palavras. 

Forme uma dupla para resolver a atividade em seu caderno. 

CA      LA      CO      LE      MA      NA      ME      NE     MI 

NI     MO      NO     MU     N U     PA    PE    PI    PO    PU    CU 
 

8. Complete as palavras abaixo, utilizando C ou Ç corretamente:  

cal__a   coi__e   ca__ula  pre__ioso 

infân__ia  tolerân__ia  panela__o  dentu__a 

ca__ar  cis__o   can__ão  cara__ol 

 
9. Destaque os verbos que indicam ação nas frases abaixo. 

a. “Outro dia nós fomos ao pátio...” 

b.  “Os outros desenham.” 

c. “Depois, a gente conversa na roda.” 

d. “Todos os seres compreendem...” 

10. Use da sua criatividade, somada a de um colega e criem frases. 

a. afirmativa ___________________________________________________________________ 

b. negativa ____________________________________________________________________ 

c. interrogativa _________________________________________________________________ 

d. explicativa ___________________________________________________________________ 

 
 

 

11. A professora vai ler um texto bem interessante. Fique atento! 
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Não tenho medo de nada 
 

Não tenho medo de nada! 

Eu sou valente de fato! 

Nem de susto, nem de escuro, 

nem de injeção, nem de rato! 
 

Nem de sapo ou lagartixa, 

nem de fantasma e assombração! 

Eu sou menino sem medo, 

corajoso e valentão! 
 

 Pedro Bandeira. Mais respeito, eu sou criança. São Paulo: Moderna, 1995. 

 

 ATIVIDADE   6      ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Você já viu uma lagartixa? Como ela é? 
 

_________________________________________________________________ 
 

2. Pesquise no dicionário o significado das palavras abaixo. Peça ajuda ao 
professor. 

Assombração: __________________________________________________________________ 

Aconchego: ____________________________________________________________________ 
 

3. Agora que você descobriu o que é aconchego, responda abaixo o que significa 

“aconchegado”. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Segundo o texto, quais as qualidades que o menino diz ter? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Quando é que o menino fica seguro, com coragem de verdade? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Escreva a parte do texto que representa a figura. 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

7. De quais coisas o garoto fala que não tem medo? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Não tenho medo de aranha, 

nem de monstro, nem dragão! 

Não tenho medo de bruxa, 

nem do tal bicho-papão! 
 

Mas eu só tenho coragem 

quando estou na minha casa, 

bem seguro, aconchegado 

no colinho da mamãe... 
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8. Na sua opinião, o menino é “corajoso e valentão” mesmo? Por quê? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. A última estrofe, em relação às estrofes anteriores, apresenta uma ideia de 

(A) acréscimo de informações.    (C) explicação do que já foi dito.  

(B) comparação entre termos.   (D) oposição ao que foi afirmado. 
 

10.  Já sabemos que a palavra “não” é utilizada para expressar ideia de negação. Qual é a outra 

palavra, no texto, que indica essa mesma ideia? ______________________________________.  
 

11. Você sabe quais outras palavras também 

estabelecem relação de negação? Pergunte ao 

professor e escreva-as aqui. 

 

12. Na última estrofe do texto, circule a expressão que é uma indicação de lugar; pinte as 
palavras que indicam modo e risque o termo que dá ideia de tempo. Fique atento e escreva as 
palavras no espaço abaixo! 
 

Lugar: Modo: Tempo: 

 

 
 

 

13. Leia as palavras abaixo e circule as que contêm as sílabas CE ou CI. Reescreva-as no caderno. 

cebola escuro cilada acima pomada 

lavanderia pé ácido cereja férias 

cenoura joia aceitar gaiola bacia 

menino cipó oferecer pedal cidade 

girar doce cimento Cecília cinema 
 

14. Complete as palavras com CE ou CI. 
 

BA___A CAPA___TE ___GARRA ___BOLA 

VA___NA DO___ ___NEMA CÓ___GAS 
 

15. Pinte as palavras onde o C tem som /k/ e circule as palavras onde o C tem som /S/. 
 

pancada celeiro Célia caráter 

paciente cavaco Carla ciúme 

cocada medicina cientista coador 

vacina escola cardume civil 

moqueca entristece Cícero cama 

oceano cadeira computador fácil   
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 ATIVIDADE    7     ___/___/______ 

 
Releiam o texto da página 13. Peça ao professor para utilizarem uma técnica 

de leitura diferente da que usaram no treino de ontem. Capriche no ritmo e 

entonação! 
 

1. O texto que você leu tem frases ou versos? 
 

________________________________________________________________ 
 

2. Vamos descobrir mais informações sobre o texto. Preencha o quadro abaixo. 

 

Título  Autor  
Livro de onde 

foi retirado 
Lugar da 

publicação  
Editora 

Ano de 
publicação 

   

 
 

 
 

  

 

3. O texto que você leu brinca com muitas palavras com som parecido. Você sabe como se 

chamam essas palavras que terminam com sons parecidos? 
 

______________________________________________________________________________ 

4. Quanto ao gênero, como esse texto pode ser classificado? 

(A) conto.       (C) poema.  

(B) fábula.       (D) trava-língua. 
 

5. O texto trata principalmente sobre 

(A) as histórias de assombração.   (C) um garoto muito corajoso. 

(B) os tipos de valentia de alguém.  (D) um menino superprotegido. 

  

6. A exclamação foi muito utilizada durante todo o texto. Esse recurso 
reforça  
(A) a maestria do jovem com as palavras.  
(B) as dúvidas do pequenino. 
(C) o desejo de coragem do garoto. 
 (D) o sentimento de aventura do menino. 

           
7. Observe a pontuação no final desta estrofe e responda.  

Mas eu só tenho coragem 

quando estou na minha casa, 

bem seguro, aconchegado 

no colinho da mamãe... 

8. As reticências (...), nesse texto, representam 

(A) início. 

(B) continuidade. 

(C) conclusão. 

(D) interrupção. 
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9. Leia a tirinha e responda às questões abaixo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <https://renatofelix.wordpress.com/2012/03/10/a-formula-do-riso/>.  Acesso em: 15.out.2019. 

10. Por que o balão na fala de Cascão tem o formato de guarda-chuva? 
 

______________________________________________________________________________ 

11. O personagem Cascão, da tirinha, tem as mesmas características do menino do poema? 
 

______________________________________________________________________________ 

12. Observe as frases. A frase negativa foi transformada em afirmativa e a afirmativa em 
negativa. 
 

1. Juca não é medroso. 1. Juca é medroso. 

2. Ele é muito valente. 2. Ele não é muito valente. 
 
 

13. Repita o mesmo exercício da questão anterior com as frases escritas  

abaixo. Crie outras para completar toda a tabela. Capriche na escrita! 
 

1. Paulo não é magro. 1. 

2. Jorge é muito estudioso. 2. 

3. Aninha não é alta. 3. 

4. O almoço estava saboroso. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

 

https://renatofelix.wordpress.com/2012/03/10/a-formula-do-riso/
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 ATIVIDADE   8      ___/___/______ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Você imagina o que seja uma sereia? Diga o que você sabe, com suas 
palavras.  
 

_________________________________________________________________ 
 

2. E você sabe o que é uma cinderela? O que você acha que é? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

3. Leia as frases abaixo e diga o sentido das palavras destacadas. 

a. Marina virou o balde de leite.                                           b. Carlinhos virou o prato de comida. 
c. Vassoura vira cavalo...                                                        d. Banana vira lua... 
 

4. Agora responda. 
a. Em quais frases a palavra “virou” significa “derramou alguma coisa, deixou algo cair no 
chão”? 
 

______________________________________________________________________________ 

b. Em quais frases a palavra “virou” significa “transformou-se em alguma coisa”? 

______________________________________________________________________________ 

5. Como você diria, de outra maneira, a frase “Se eu pego a inventar”, sem que ela perca o seu 
sentido?  
______________________________________________________________________________ 

Imaginação 
 

Se eu pego a inventar: 

vassoura vira cavalo, 

chuchu vira boizinho, 

banana vira lua, 

garça vira bailarina, 

minha mãe vira santa, 

meu irmãozinho vira ET, 

minha cidade vira céu, 

qualquer rio vira mar, 

lambari vira tubarão, 

urubu vira avião, 

a lavadeira vira sereia, 

eu viro sapo e viro príncipe 

e a Aninha vira cinderela. 
 

Elias José. Boneco maluco e outras brincadeiras. Porto Alegre: Projeto, 1999.p.22-3. 
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6. O título do texto é “Imaginação”. De que tipo de imaginação ele trata? 

_____________________________________________________________________________ 

7. O texto inventa muitas coisas. Ligue cada coisa a sua invenção. 
minha mãe                                                                                  tubarão 

meu irmãozinho                                                                         mar 

minha cidade                                                                              príncipe 

qualquer rio                                                                                ET 

lambari                                                                                        avião 

urubu                                                                                           santa 

a lavadeira                                                                                  céu 

eu viro sapo e                                                                             sereia 
 

8. Qual foi a expressão mais engraçada que você encontrou no texto? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Pinte no texto as palavras que começam com C e com S. 

Converse com os colegas sobre o que observou. 
 

10. Escreva as sílabas CA – CE – CI – CO – CU e complete as palavras. 

 

11. Pinte no alfabeto abaixo as letras que, nas palavras, podem vir depois da letra C para que 

ela tenha o som de S. 

 

 

 
 

12. Copie do alfabeto as letras cujos sons a letra C representa. 
 

13. Leia as palavras e copie-as, no seu caderno, na coluna adequada. 

cachimbo caminhada Cecília cotovelo cinema 

Célia cartório cidade comando cachoeira 

ceia circo coelho castelo cérebro 
 

____rco _____ntar ____samento 

____garra _____do ____eca 

____ma _____ração _____idado 

____dade ______alhada ______queiro 

C COM SOM DE /S/ C COM SOM DE /K/ 

  

Nesta atividade, você viu como podemos achar o sentido de uma 
palavra ou expressão no texto. Desenvolva bem mais essa habilidade!     
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 ATIVIDADE   9      ___/___/______ 

 
Releia o texto da página 17. 

 
1. O texto que lemos brinca com nossa imaginação e com 

as palavras. Que texto, geralmente, brinca com palavras e 

ideias?   
 

(A) Campanha   (B) Conto   (C) Poema 
 

2. Relembre: Rimas são palavras que possuem o som final parecido. Você encontrou alguma 
rima no texto que você leu? Quais? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. O texto está dividido em título, estrofe e fonte do livro. Volte ao texto e destaque todas essas 
partes que o compõem.  
 

4. Preencha o quadro abaixo com as informações identificadas na questão anterior. 
 

Título do 
texto 

Autor do 
texto 

Livro de onde 
foi retirado 

Lugar da 
publicação do 

texto 

Editora do 
texto 

Ano de 
publicação 

 

 

 

     

 

5.De acordo com a organização do texto, você pode afirmar quantas estrofes ele possui? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

6. O texto possui apenas uma combinação em finais de versos. Identifique o par de palavras que 
combinam. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

7. No interior da maioria dos versos há o uso de uma palavra que serve para dar uma 
sonoridade interna nos versos. Qual é essa palavra? 
 

______________________________________________________________________________  

 

8. As palavras VASSOURA, CAVALO, CHUCHU, BOIZINHO, BANANA, 

LUA, GARÇA, BAILARINA e IRMÃOZINHO são nomes de  

(      ) seres que existem.                  (      ) seres inexistentes. 
 

Atenção! Há poemas que não possuem as rimas todas perfeitinhas.  
São as chamadas rimas livres.  
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Você sabia que tudo que existe ou que imaginamos que existe tem nome? As palavras que 

dão nomes aos seres do mundo são denominadas substantivos.  
 

9. Veja as palavras abaixo. 

BONÉ      Essas palavras são nomes de seres, portanto, elas são  
     (A) adjetivos.   (B) artigos. 
     (C) substantivos.      (D) verbos. 

BOLA 

PAPEL 

CASA 

 
10. Circule o nome de 
 
uma fruta. 

 
um animal. 

 
uma pessoa. 
 

Leia o texto. 

 

 

 

 

 
 

 
Augusto de Campos. Viva Vaia. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

11. O poema ao lado, além de fazer uso da 

linguagem verbal, também utiliza o recurso da 

imagem. O que se destaca como tema desse 

texto é uma reflexão sobre 

(A) o desperdício de alimentos. 

(B) a doação de roupas usadas. 

(C) sobreviver da coleta de lixo. 

(D) a relação entre lixo e luxo. 
 
 

Vamos escrever uma BIOGRAFIA! 
PLANEJAR   
Escolha um colega e fiquem em duplas. Conversem com a professora e os 
colegas sobre as perguntas: 
▪ O que você sabe sobre seu colega? Você sabe quem ele é? Você sabe onde e quando ele 

nasceu? Quem são os pais dele? Quando ele foi à escola pela primeira vez? Em qual escola 
ele começou os estudos? Já estudou em quantas escolas? Em qual série ele está hoje? Como 
ele é na escola? Quais as melhores coisas que aconteceram com ele? Quais as coisas ruins? 
O que ele mais gosta e o que ele detesta? Quem são os amigos dele? Quais são os sonhos 
dele? Enfim, conheça mais sobre seu colega.  

 

ESCREVER 

Na redação de hoje, você vai escrever sobre seu colega. Esse texto chama-se BIOGRAFIA. Conte 
a história de vida desse colega. Sejam criativos, caprichem nas palavras. Lembrem-se de que as 
palavras são separadas e que as letras precisam ser bem feitas. Peguem os seus cadernos e boa 
redação! Fiquem juntos até o fim da redação. 
 

Aqui, escreva pequenas frases para cada 
nome encontrado. 

 

 

 

BAIANA    BANANA    BATOM 

TATU      TIME      TAMANHO 

NARIZ       NATÁLIA      NOITE 
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 ATIVIDADE   10      ___/___/______ 

 
REVISAR  

1. Vamos revisar o texto que escrevemos ontem? Não se esqueça de 

seguir todas as orientações de uma boa revisão! 

 

2. Volte aos textos lidos e confira: 

a. A qual texto pertencem as palavras “casa, valente, rato, lagartixa e 

assombração”? 
 

______________________________________________________________________________ 

b. As palavras “tubarão, lambari, santa, príncipe e sereia” pertencem a qual texto? 

______________________________________________________________________________ 

3. Os textos “Não tenho medo de nada” e “Imaginação” possuem a mesma estrutura. Confira se 

estão corretas as afirmações sobre os dois, marcando um X no quadro. Pense direitinho e 

responda. 
 

Informações sobre o texto Não tenho medo de nada Imaginação 

Possuem versos no lugar de frases.   

São organizados em estrofes em vez de 

parágrafos. 
  

As mensagens são de alegria e de reflexão 

sobre as coisas boas e simples. 
  

Usam muitas comparações e algumas 

palavras possuem sentidos diferenciados.  
  

 

4. Complete com as informações dos dois textos e converse sobre as semelhanças e diferenças. 
 

 Não tenho medo de nada Imaginação 

Título do texto   

Autor do texto   

Livro de onde foi retirado   

Lugar da publicação do texto   

Editora do texto   

Ano de publicação   

  

 

 
 

Atenção! Muitos textos são organizados da mesma forma.  
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5. Leia a frase observando as sílabas em destaque. 
 

Célia chegou cedo e trouxe cigarros, cintos e cinco celulares. 
 

Nas palavras que você observou, o C tem som de               /K/                            /S/                         /Z/ 
 

6. Pense rápido e preencha a tabela com palavras iniciadas por:  

 

7. Complete as palavras com CE ou CI e use-as para completar as frases. 
 

BA___A CAPA___TE ___GARRA ___BOLA 

VA___NA DO___ ___NEMA CÓ___GAS 
 

a. Ao andar de motocicleta devemos usar o ________________________. 

b. Cecília sorriu muito com as _________________ do irmão. 

c. A professora leu a fábula A _______________ e a Formiga.  

d. Mamãe fez frango assado com ____________________. 

e. Depois do jantar, comemos _________________ de jaca. 

 
8. Circule nas palavras abaixo a sílaba que indica que estão no grau 
diminutivo. 

 

CHUCHUZINHO  CAVALINHO  BOIZINHO  
 

ANINHA  TUBARÃO  GARÇA  RIOZINHO  PRÍNCIPE 
 
 9. Leia os versos abaixo e circule os substantivos que aparecem. 

Se eu pego a inventar: 

vassoura vira cavalo, 

chuchu vira boizinho, 

banana vira lua, 

 
 

10. A professora vai ler um texto bem interessante. Fique atento!
 

CE SE CI SI 
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 ATIVIDADE    11     ___/___/______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Qual mensagem o título do texto expressa? 

_____________________________________________________________ 

2. Peça ajuda a seu professor e descubra o que são “os dragões da 

independência” dos quais o texto fala. Anote a explicação abaixo. 

______________________________________________________________________________ 

3. Você é curioso? Então, procure no dicionário o significado das palavras abaixo. 

Fotonovela: ____________________________________________________________________ 

Chácara: ______________________________________________________________________ 

Abanar: _______________________________________________________________________ 
 

4. Releia a parte do texto que está na caixa abaixo e mostre que você sabe o significado das 

palavras que estão faltando. Troque, tendo o cuidado de não mudar o sentido do texto. 

 

 

 

 

5. O texto começa dizendo que Paulo tinha a fama de mentiroso. Você sabe dizer por que ele 

pegou essa fama?  

______________________________________________________________________________ 

 

A incapacidade de ser verdadeiro 
 

Paulo tinha a fama de mentiroso. Um dia chegou em casa 

dizendo que vira no campo dois dragões da independência, 

cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no 

pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e 

tinha gosto de queijo. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de 

jogar futebol durante quinze dias. 

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela 

chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo 

céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a 

cabeça: 

― Não há nada a fazer, dona Colô. Esse menino é mesmo um caso de poesia.  
 

Carlos Drummond de Andrade. Deixa que eu conto. São Paulo: Ática, 2002. 

 

A mãe _______________________ de castigo, mas na semana seguinte ele veio 

contando que ___________________ no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de 

buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha ________________________ de queijo. 
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6. O médico classificou o menino como um caso de poesia porque 

(A) as histórias do menino eram reais.  

(C) o jovem tinha uma imaginação criativa. 

(B) o garoto sabia mesmo fazer poesias. 

(D) na consulta, o garoto recitou uma poesia.

7. No texto, quem diz “— Não há nada a fazer, dona Colô.”? 

______________________________________________________________________________ 

8. Você sabe dizer quem participa do texto, ou seja, quem são os personagens? 

______________________________________________________________________________ 

9. Quais os espaços (locais) em que a história acontece? 

______________________________________________________________________________ 
 

 

10. Observe essa frase do texto: “Paulo tinha a fama de ser 
mentiroso.”  

O que o autor utiliza para expressar uma característica de Paulo? 

______________________________________________________________________________ 

11. Nas frases abaixo, sublinhe os elementos usados para dar características, como na situação 

da questão anterior. 

a) Os dragões da independência são emblemáticos para nossa história. 

b) O pátio da escola está sujo demais para um dia especial como hoje. 

c) A chácara da Siá Elpídia é maravilhosa para um fim de semana. 

d) O doutor Epaminondas está cansado da luta diária da sua profissão. 
 

12. Quando se utilizam termos para caracterizar um ser ou algo, chamamos essas palavras de 

adjetivos. Um conjunto de palavras também podem ser usadas para essa função. No texto, 

como o doutor Epaminondas caracterizou o garoto? 

______________________________________________________________________________ 

13. Escolha substantivos e escreva frases que os caracterizem. Peça ajuda de um colega. Usem 

as explicações do quadro. 
 

a. __________________________________________________________________ (qualidade) 

b. ____________________________________________________________________ (defeito) 

c. _____________________________________________________________________ (estado) 

d. ___________________________________________________________________ (condição) 

 

 
 

Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe 
qualidade, defeito, estado, condição etc. Ex.: homem bom (qualidade), menino 
traquina (defeito), moça feliz (estado), família rica (condição). 
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 ATIVIDADE    12     ___/___/______ 

 

Releia o texto da página 23. 

 

1. O que é mais correto dizer sobre o texto “A incapacidade de 

ser verdadeiro”? Marque. 

(A) O texto narra a história de um médico que descobriu como se fazia poesia. 

(B) O texto conta a história de um garoto que vivia sonhando com coisas 

extraordinárias. 

 

2. O texto “A incapacidade de ser verdadeiro” está 

(A) ensinando a fazer algo.                          

(C) descrevendo um espaço. 

(B) contando sobre alguma coisa. 

(D) convencendo sobre uma ideia. 

3. Veja se o texto que você leu tem as características próprias do texto narrativo. Responda ao 

que se pede. 

a. O texto tem personagens? Quem é o principal e quais são os secundários? _______________ 

______________________________________________________________________________ 

b. O texto é organizado em parágrafos ou estrofes e versos? Quantos? ____________________ 

c. O texto tem um final? Qual? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d. Há falas de personagens no texto? Quem fala? ______________________________________ 

4. Leia a fonte do texto e ligue corretamente as informações abaixo. 

Carlos Drummond de Andrade                                         Ano de publicação 

Deixa que eu conto                                                           Autor do livro 

São Paulo                                                                       Editora 

Ática                                                                                 Local onde o livro foi publicado  

2002                                                                                   Livro de onde foi retirado o texto 

5. O menino ficou sem praticar futebol por quinze dias porque 

(A) afirmou ter visto, no pátio da escola, pedaços de lua. 

(B) comeu um pedaço da Lua e disse ter gosto de queijo.  

(C) disse ter visto dragões da independência cuspindo fogo. 

(D) recusou-se a ler a poesia para o doutor Epaminondas. 

6. O texto fala principalmente sobre 

(A) a chácara da senhora Siá Elpídia. 

(C) o trabalho do doutor Epaminondas. 

(B) os dragões da independência. 

(D) um menino que criava histórias. 
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7. No trecho “Ele provou e tinha gosto de queijo” (l.5), o termo destacado se refere a 

(A) dragões da independência.  

(C) pátio.  

(B) Epaminondas. 

(D) Paulo. 

8. Em qual trecho do texto encontramos uma ideia de tempo? 

(A) “Quando o menino voltou falando”  (B) “todo cheio de buraquinhos” 

(C) “Um dia chegou em casa”  (D) “vira no campo dois dragões” 

 

9. O título do texto é “A incapacidade de ser verdadeiro”. Escreva o 

título do texto utilizando uma palavra contrária à palavra destacada. 

________________________________________________________ 

10. O antônimo de incapacidade é capacidade. Qual é o antônimo de verdadeiro? 

______________________________________________________________________________ 

11. Rescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por seus antônimos. Faça os 

ajustes necessário para a coerência das novas frases que se formarão.   

a. Augusto é um garoto muito interessado pelos seus estudos. 

______________________________________________________________________________ 

b. Débora está contente com seu desempenho nas aulas. 

______________________________________________________________________________ 

c. Paulo torce a favor do time Flamengo. 

______________________________________________________________________________ 

d. Iasmim recortou as bandeirinhas, deixando as pontas em tamanho iguais. 

______________________________________________________________________________ 

12. Marque no caça-palavras os antônimos das palavras abaixo. 

seguinte  
cheio  
proibido 

após  

A U T O R I Z A D O 

W Q R Y A N T E S U 

J H V A Z I O B N P 

A N T E R I O R M L 
 

 

 

 

 
 
 

13. Releia o texto: A incapacidade de ser verdadeiro. Reescreva os dois 

últimos parágrafos do texto, dando um novo desfecho à história, sem 

esquecer que você não pode desprezar os parágrafos anteriores.  

Os antônimos são expressões ou palavras que têm o significado oposto 
quando comparadas a outra. Nesse caso, se forem substituídos, causam 
alteração no sentido inicial, expressando uma ideia contrária à anterior. 
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 ATIVIDADE   13    ___/___/______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Você sabe explicar o que o autor chamava de “ritual”? 

_________________________________________________________________ 

2. Encontre outros sentidos para a palavra “ritual”. Consulte um dicionário e 

anote os significados. 

Ritual: ___________________________________________________________ 
 

3. O texto também fala de “debuxo”. Você consegue imaginar e explicar o que é “debuxo”? 

Discuta com os colegas e confirmem com o dicionário. 

______________________________________________________________________________ 

4. Você já ouviu falar em “palmatória”? Comente com a turma sobre o sentido dessa palavra. 

______________________________________________________________________________ 

5. Relacione cada uma das palavras ao seu significado. Se tiver dúvidas, releia o texto ou 
consulte o dicionário. 

( A ) mestra (    ) que está relacionada ao ato de ensinar. 

( B ) pedagógica 
(    ) conjunto de cantores que cantam ao mesmo 

tempo ou em várias vozes; conjunto de sons. 

( C ) coro (    ) mulher que se dedica ao ensino; professora. 
 

A escola da Mestra Silvina 
 

 Não havia chamada. 

 E sim ritual 

 De entrada, compassada: 

 — Bença, Mestra! 

 Banco dos meninos; 

 Banco das meninas. 

 Tudo muito sério, 

 Muito respeito. 

 Leitura alta, soletrava-se. 

 Cobria-se o debuxo. 

 Dava-se a lição: 

 Tinha dia certo de argumentos... 

 Com palmatória pedagógica em cena, 

 Cantava-se em coro a velha tabuada. 

 Velhos colegas daquele tempo... 

 Onde andam vocês? 
 

Cora Coralina. Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais; São Paulo: Global Editora, 21ª ed., 2003. (Fragmento). 
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6. No texto, “Entrada compassada” significa que todos entravam 
(A) aos atropelos. 
(C) pela ordem de chamada. 

(B) medindo os passos.  
(D) um de cada vez. 

 

7. No texto, o que havia no lugar da chamada? 
______________________________________________________________________________ 
8. Como eram organizados os bancos dos alunos? 
______________________________________________________________________________  
9. O que os alunos faziam na hora em que se “dava a lição”? 
______________________________________________________________________________ 
10. No texto que você leu, a escola é nova ou antiga? 
______________________________________________________________________________ 
11. Você acha que essa aula era interessante? Por quê? 
______________________________________________________________________________ 
12. No final do texto, o eu lírico demonstra estar 
(A) agradecido à professora. 
(C) com saudade dos companheiros. 

(B) arrependido de algo. 
(D) contente com a aula.

 
13. Leia as palavras e copie-as na coluna adequada. 

 

água guaraná    galho    guerra     girino    
águia gato    geladeira      Maguila     Getúlio     
agulha gavião    goiaba     pegue     página    
gema    Gilson     argumento     guaxinim     pago    
guerreiro    guia         mágoa agora angico 

 

GA 

 

 

 

GE GI GO GU GUA GUE GUI 

        

        

        

        
 

14. Leia o texto abaixo. 
 

O Menino vem correndo e diz à mãe: 

― Mãe, você é uma mentirosa! 

― Mas por que você diz isso, meu 

filho? 

― Você disse que meu irmãozinho era 

um anjo!! Eu coloquei ele na janela e ele 

não voou... 

 
Disponível em: 

<https://www.clickgratis.com.br/piadas/curtas/a-
mentira.html>. Acesso em: 21.dez.2019. Adaptado. 

15 O que levou o filho a achar que sua mãe havia 
mentido para ele?  __________________________ 
__________________________________________ 
 

16. A dupla exclamação na última linha reforça um 
sentimento de 
(A) afeto.                     (B) dúvida. 
(C) medo.                    (D) revolta. 
 

17. O fato que gera o humor do texto é 

(A) a mãe dizer que o filho era um anjo. 

(B) o garoto sair correndo atrás da mãe. 

(C) o filho chamar a mãe de mentirosa. 

(D) o irmão jogar o outro pela janela. 

https://www.clickgratis.com.br/piadas/curtas/a-mentira.html
https://www.clickgratis.com.br/piadas/curtas/a-mentira.html
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 ATIVIDADE    14     ___/___/______ 

 
Releia o texto da página 27.  
 

1. O texto que você leu contém muitas informações sobre uma 

aula. Marque a alternativa que melhor resume o texto lido. 

(A) O texto traz informações sobre várias atividades feitas na aula, a partir da 

lembrança da autora.  

(B) O texto conta a história da construção de uma sala de aula e de como se 

comportavam os alunos. 

2. O texto que você leu é um poema ou um texto informativo? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________ 

3. O texto “A escola da mestra Silvina” relembra uma aula. Quando fala da sala de aula, qual a 

intenção da autora? 

(A) Argumentar.                     (B) Divertir.                        (C) Emocionar.                  (D) Ensinar. 

4. Você pode comparar a aula mostrada no texto com a aula de sua turma. Há diferenças? 

______________________________________________________________________________ 

5. Na fonte do texto há informações de onde ele foi retirado (autor, livro do qual foi retirado, 

lugar de publicação, editora, total de edições e ano de publicação).  

Complete abaixo com informações sobre o texto “A escola da mestra Silvina”. 

Autor: _____________________________________________ 

Nome do livro: ______________________________________ 

Local da publicação: __________________________________ 

Editora: ___________________________________________ 

Número de edições: __________________________________ 

Ano de publicação: ___________________________________ 
 

6. A palavra “fragmento” que aparece na fonte do texto indica que 

(A) a autora esqueceu o que queria escrever. 

(B) apenas uma parte do texto foi reproduzida. 

(C) o texto foi reproduzido por completo. 

(D) o texto não foi escrito pela autora. 

 
7. Qual pontuação reforça o sentimento de saudade do eu lírico? 
(A) Dois pontos 

(B) Vírgula 

(C) Interrogação 

(D) Ponto e vírgula 
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8. Na quarta estrofe do texto, a exclamação em “Bença, Mestra!” revela  
(A) afetividade. 
(C) receio. 

(B) autoritarismo. 
(D) respeito. 

 

9. O termo ONDE, na última estrofe do texto, dá ideia de 
(A) causa. 
(B) lugar. 

(C) modo. 
(D) tempo. 

 
10. Leia e analise o cartaz abaixo. 

 

11. Qual recurso o autor utilizou para enfatizar a ideia 

da violência? 

(A) A imagem de uma arma em punho. 

(B) As palavras com cores diferentes. 

(C) Os diferentes tamanhos das letras. 

(D) O fundo de cor preto do cartaz. 

 

12. Esse texto tem por finalidade 

(A) apresentar um fato. 

(B) convencer o leitor. 

(C) divulgar uma pesquisa. 

(D) instruir o leitor. 
 

 

Disponível em: <http://www.riogrande.rs.gov.br/smed/?p=29397>. Acesso em: 21.out.2019. 

 

 

Vamos RECONTAR uma história! 

 
PLANEJAR   

1º - Fiquem atentos para a história que o professor vai ler.  

2º - Se vocês quiserem, o professor pode ler novamente a história ou algumas partes 

importantes. 

3º - Recontem, oralmente, toda a história.  

4º - Expliquem a história ou alguma parte dela para algum colega que não entendeu.  

5º - Observem se todos entenderam a história. 

ESCREVER 

1º - Cada um vai pegar o seu caderno e escrever a história. 

2º - Todos vão se concentrar totalmente na escrita da história. 

3º - Quando concluírem, escolham alguns alunos para lerem o texto para toda a turma.  

Lembrem-se de que na escrita as palavras são separadas e que as letras precisam ser bonitas. 

Peguem os seus cadernos e boa redação!  
 

http://www.riogrande.rs.gov.br/smed/?p=29397
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 ATIVIDADE 15         ___/___/______ 

 
REVISAR  

1. Vamos revisar o texto que escrevemos ontem? 

2. Que palavras do texto “A escola da mestra Silvina” você achou de 
significado mais complicado? 
 

_____________________________________________________________ 
 

3. Que palavras do texto “A incapacidade de ser verdadeiro” você achou de significado mais 
complicado? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Utilize o código (T1) para informações referentes ao texto “A incapacidade de ser 

verdadeiro” e (T2) para informações referentes ao texto “A escola de mestra Silvina”. 

(     ) Apresenta um texto no estilo poético, tratando de contexto escolar. 

(     ) Inclui em sua história a presença de um personagem da medicina. 

(     ) Marca uma forma tradicional de saudação à professores. 

(     ) Narra um acontecimento, envolvendo personagens em espaços diferentes. 

(     ) Tem um assunto relacionado ao comportamento de professores e alunos. 

(     ) Trata de um tipo especial de garoto que tinha uma mente criativa. 
 

5. Observe os textos e a maneira como eles foram organizados e preencha o quadro com dados 
sobre a estrutura de cada um. 
 

 
A incapacidade de ser 

verdadeiro 
A escola da mestra Silvina 

Qual a finalidade?   

É classificado em qual gênero?   

O texto está organizado de 
que forma (parágrafos, 
versos)? 

  

De que assunto trata?   

Quem é o público alvo? 
 
 

 

Qual a linguagem utilizada?   
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6. JOGO DOS 7 ERROS! 
Das palavras abaixo, sete estão escritas corretamente e sete 

estão erradas. Vamos descobrir os 7 erros?  

 

7. Rescreva, corretamente, as palavras identificadas com erros ortográficos, na questão 

anterior. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

8. As palavras da lista estão esperando que você coloque os artigos 

que combinem com elas. 
 

 

__________ casa                          __________ mãe                           __________ Paulo    

__________ campo                      __________ pátio                         __________ sobremesa 

__________ dragões                    __________ lua                             __________ borboletas 

__________ fogo                          __________ buraquinhos            __________ terra  

__________ fotonovelas             __________ queijo                       __________ chácara 

__________ tapete                      __________ céu                            __________ médico 

__________ exame                      __________ cabeça                      __________ menino 
 

9. Identifique e destaque os artigos, nas frases abaixo. 

a. O Menino saiu correndo. 

b. Paulo tinha a fama de mentiroso. 

c. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de 

Siá Elpídia. 

d. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. 

 

 

 

 

 

 

10. O professor vai ler um texto bem interessante. Fique atento! 

segurança garda garaná 

régua aguardente gitarra 

amigu giz goleada 

preguiça portugês gueladeira 

seguinte sejurar 

Os ARTIGOS são palavras que aparecem antes dos substantivos e combinam 

com eles em gênero (masculino e feminino) ou número (singular e plural). 

Nas próximas aulas estudaremos mais sobre os artigos. 
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REVISÃO 1  
  
 Leia o texto e responda às questões 1 e 2. 

A POESIA É UMA PULGA 

 A poesia é uma pulga, 

 coça, coça, me chateia, 

 entrou por dentro da meia, 

 saiu por fora da orelha, 

 faz zumbido de abelha,  

 mexe, mexe, não se cansa, 

 nas palavras se balança, 

 fala, fala, não se cala, 

 a poesia é uma pulga, 

 de pular não tem receio, 

 adora pular na escola... 

 

 Só na hora do recreio! 

 
Sylvia Orthof. A poesia é uma pulga. São Paulo: Atual, 1992. p.3. 

 

1. Observe, “por dentro” (linha 3) e “por 

fora” (linha 4) são expressões  

(A) contrárias. 

(B) erradas. 

(C) iguais. 

(D) parecidas. 

 

 

2. O texto compara a poesia com uma   

(A) abelha. 

(B) meia. 

(C) orelha. 

(D) pulga. 

 

Texto para as questões 3 e 4. 
 
 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira113.htm>. Acesso em: 24.nov.2019. 

 

3. Na frase “O que faço?” (quadrinho 1), a 

pontuação destacada indica uma 

(A) admiração. 

(B) afirmação. 

(C) ordem. 

(D) pergunta. 

4. No primeiro quadrinho do texto, percebe-se 

que a expressão da mulher é de 

(A) alegria. 

(B) espanto. 

(C) indiferença. 

(D) preocupação. 

Ah, doutor! A minha 
filha Magali tem um 
apetite insaciável! 
 O que 

faço? 
 

Pede pra ela 
soltar o meu 
lanche! 
 

http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira113.htm
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Leia o texto e responda às questões 5, 6 e 7. Texto para as questões 8 a 10. 

O FILHO DO REI 

 Num longínquo reino, havia um casal, 
pais de um único filho. O pai tinha verdadeira 
adoração por aquele filho e fazia-lhe todas as 
vontades. 
 Crescendo o menino, seu pai chamou-
o e disse: 
 — Meu filho, quero dar-lhe um 
presente. Vamos à estrebaria escolher um 
belo cavalo, o mais bonito que existir por lá. 
 No local, existiam os mais bonitos 
cavalos do reino, mas o garoto escolheu o 
menor de todos. [...] 
 Ao completar dezoito anos, o pai 
entregou-lhe o cavalo, dizendo: 
 — Aqui está, meu filho. Agora você 
pode montar o seu cavalo e ir para onde 
quiser. 
 João ficou felicíssimo e saiu galopando 
em toda disparada pelas ruas da cidade. 

 
Bárbara Menezes. O pássaro de plumas. Recife: Bagaço, 

1997. (Adaptado). 
 

CORA CORALINA 

 A poeta goiana Cora Coralina nasceu 

em 1899 e faleceu em 1985. Seu nome 

verdadeiro era Ana Lins de Guimarães 

Peixoto Bretas e publicou seu primeiro livro 

aos 75 anos. Em seus versos, há muitas das 

lembranças e imagens que guardou da 

infância. 

 Dentre suas obras, constam: Estórias 

da casa velha da ponte, Poemas dos becos de 

Goiás e estórias mais, Meu livro de cordel e 

Vintém de cobre: meias confissões de Aninha.  
 

   Texto elaborado para fins didáticos. 

 

8. Esse texto é uma biografia e tem por 

objetivo 

(A) comunicar-se com alguém distante. 

(B) falar da vida de uma poeta brasileira. 

(C) noticiar um acontecimento recente. 

(D) passar um ensinamento de vida. 

 

5. No texto, o travessão está marcando a fala  
(A) do autor. 
(B) do leitor. 
(C) do narrador. 
(D) dos personagens. 
 

6. Esse texto tem o objetivo de  
(A) contar uma história. 
(B) convidar para uma festa. 
(C) descrever uma paisagem. 
(D) provocar risos no leitor. 
 

7. A palavra “longínquo” (linha 1) tem o 
mesmo significado de  
(A) distante. 
(B) junto. 
(C) presente. 
(D) próximo. 

 

9. De acordo com o texto, pode-se dizer que 

Cora Coralina publicou seu primeiro livro 

(A) ainda na adolescência. 

(B) depois de ter muitos filhos. 

(C) quando já era idosa. 

(D) somente depois de ir para Goiás. 

  

10. A palavra “faleceu” (linha 2), significa que 

a autora 

(A) cresceu. 

(B) foi embora. 

(C) se mudou. 

(D) morreu. 
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Texto para as questões 11, 12 e 13.  Texto para as questões 14 e 15. 

Olha o gambá aqui! 

 Bem menos peludos, os gambás são 

parentes dos cangurus e têm uma bolsa na 

barriga, onde ficam guardados os filhotes 

logo depois de nascerem.  

 Os bebês nascem com cerca de 2 

gramas e com o tamanho de uma abelha. Na 

bolsa da mãe, eles mamam e se desenvolvem 

até poderem se alimentar sozinhos. 

 Os gambás adoram comer. Às vezes, 

comem tanto que acabam ficando com uma 

cara de sono bem engraçada, como se 

estivessem embriagados. É por isso que às 

vezes se diz que uma pessoa está bêbada 

como um gambá.  
 Revista Recreio, nº 27. 

 

A caminho da escola 

Venha logo, garotada, 
o portão está aberto 
e o sinal já vai tocar. 
 

Inácio vem a cavalo,  
num trote bem legal. 
Observa quantas aves  
que moram no Pantanal. 
 

De jangada, Damião  
passa por mil coqueiros. 
Por trás da cana verdinha,  
surgem Fátima e Ritinha. 
 

Betinho espera na esquina  
pelo ônibus escolar. 
Juliana perdeu a parada,  
mas o metrô já vai passar. 

 
             Fábia Terni. A caminho da escola. São Paulo: Studio 

Nobel, 1997. 
 

 

11. A palavra “eles” (linha 7) refere-se à 

palavra 

(A) bêbados. 

(B) bebês. 

(C) cangurus. 

(D) peludos. 

 

12. O assunto principal do texto é 

(A) a vida dos cangurus. 

(B) a vida dos gambás. 

(C) os filhotes de cangurus. 

(D) os parentes dos gambás.    

 

13. O texto informa que os gambás   

(A) são bem mais peludos que os cangurus. 

(B) são bem menos peludos que os cangurus. 

(C) têm os pelos iguais aos dos cangurus. 

(D) têm os pelos maiores que os cangurus. 

 

14. De acordo com o texto, pode-se afirmar 

que a garotada 

(A) adora andar a cavalo, observando as aves 

no Pantanal. 

(B) chega sempre atrasada, depois do sinal 

tocar. 

(C) utiliza meios de transportes variados para 

ir à escola.  

(D) vem muito cansada para a escola. 

 
 
15. No trecho “surgem Fátima e Ritinha 
(linha 5), o termo destacado indica ideia de 
(A) adição. 
(B) alternância.  
(C) explicação.  
(D) oposição. 
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Texto para as questões 16 e 17. 

Iogurte surpresa 

Você vai precisar de: 
1 litro de leite 
½ lata de leite condensado 
1 pacote de gelatina 
Suco de ¼ de limão 

Modo de preparo 
1. Peça a ajuda de um adulto para ferver o 
leite. 
2. Coloque tudo no liquidificador e bata até 
ficar cremoso. 
3. Deixe gelar por uma hora e, então, sirva. 
 

Revista recreio, n° 246, ano 5, Nov, 2004. 
 

 

16. Quais as medidas usadas nos produtos para 
o preparo do iogurte? 
(A) Colher de sopa, jarra. 
(B) Liquidificador, panela.  
(C) Litro, lata e pacote. 
(D) Xícara, colher, copo. 

17. Esse texto foi escrito para 
(A) adultos. 
(B) chefes de cozinha. 
(C) crianças. 
(D) idosos. 
___________________________________________________ 

Leia o texto e responda à questão 18. 

 
Disponível em: 

<https://www.oxarope.com/noticias/27005/campanha-
de-vacinacao-contra-o-sarampo-comeca-na-segunda-

feira-7-10-04-10-2019/>. Acesso em: 04.nov.2019. 
 

18. O assunto principal desse texto é 
(A) a prevenção contra uma doença. 
(B) as vítimas de uma grave doença. 
(C) o tratamento de uma doença. 
(D) os sintomas de uma doença. 

 

Leia a tirinha e responda às questões 19 e 20. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_ 
aula&aula=18937&secao=espaco&request_locale=es>. Acesso em: 04.nov.2019. 

 

19. No primeiro quadrinho, percebe-se que 
(A) a mãe do Cascão gostava de guardar 
objetos. 
(B) a primeira roupinha do menino era bonita. 
(C) aquele era o brinquedo preferido por 
Cascão. 
(D) o pai descobriu o que mãe estava fazendo. 
 

20. A história é engraçada porque 
(A) a mãe do Cascão brincou com o chocalho. 
(B) a roupinha de bebê já não cabe no Cascão. 
(C) o Cascão nunca usou sabonete em sua vida. 
(D) o Cascão nunca gostou do chocalho. 
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Leia o texto e responda às questões 21 e 22. 

A coelhinha das orelhas grandes 

Aquela coelhinha era tão branca como as outras. Mas algo a tornava diferente das demais; 

o seu entusiasmo pelas próprias orelhas. Acreditava que eram as maiores e mais bonitas de toda 

a região.  

— Ah, como me sinto bem com essas belíssimas orelhas! São tão grandes e tão belas!  

As outras coelhas diziam que eram orelhas muito bonitas; mas nada mais.  

A vida não depende de nossas orelhas, mas sim de nossas patas. Quanto mais ágeis e 

robustas forem, melhor para nós, costumavam dizer-lhes suas companheiras.  

Mas a coelhinha não se convencia. Cada vez mais vaidosa.  

Um belo dia, a Natureza pôs as coisas no seu devido lugar. O lobo, faminto, saiu para 

caçar. Ele sentia uma atração especial por coelhos. Assim que os coelhos viram a sombra do lobo 

desataram a correr. Mas a coelhinha, que estava ensaiando penteado após penteado, quase não 

se deu conta da presença do lobo.  

Felizmente, apercebeu-se no último instante e fugiu a toda velocidade em direção à água 

do rio mais próximo. Desesperada, atirou-se para dentro dele e, milagre dos milagres, suas 

orelhas grandes e largas serviram-lhe para manter-se flutuando. Com elas, a coelhinha remou 

até estar fora do alcance do lobo.  
 

 

Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2001-04-08/a-coelhinha-das-orelhas-grandes.htm>. Acesso em: 
04.nov.2019. (Adaptado). 

 

21. No trecho “— Ah, como me sinto bem com essas belíssimas orelhas!” (linha 4), o uso do 

ponto de exclamação reforça a ideia de 

(A) angústia. 

(B) desejo. 

(C) raiva. 

(D) satisfação. 

 

22. No final da história, a coelhinha 

(A) descobriu ter as orelhas grandes e belas. 

(B) foi capturada pelo lobo faminto e feroz. 

(C) penteava-se e admirava-se à beira do rio. 

(D) usou as orelhas para salvar-se do lobo. 

https://metaforas.com.br/infantis/2001-04-08/a-coelhinha-das-orelhas-grandes.htm
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 ATIVIDADE 16      ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Que relação há entre o título do texto e o último verso? 

_________________________________________________________________ 
 

2. Da leitura do texto, compreende-se que o eu lírico desse texto é 

(A) uma criança.  

(C) um adulto. 

(B) um adolescente. 

(D) um idoso. 
 

3. Em quais versos do texto se identifica um convite? 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Para confirmar se o que você imaginava está correto, pesquise no dicionário o significado das 

palavras abaixo. 

Palavra do texto Significado do Dicionário 

Túnel _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lago _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Castelo _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

5. O que é um gigante? Explique com suas palavras. 

______________________________________________________________________________ 

Brincadeiras 
 

Faço túnel, faço estrada,  

faço lago com baleia,  

faço castelo gigante,  

naquele tanque de areia. 

 

Quem quiser brincar comigo,  

vem aqui, levanta a mão,  

ficam três de cada lado,  

vai ser polícia e ladrão. 

 
Ricardo Azevedo. Dezenove poemas desengonçados. São Paulo: Ática, 2000. 
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6. O título do texto é “Brincadeiras”. Ele fala de alguma brincadeira que você já conhecia? Qual? 

______________________________________________________________________________ 

7. Segundo o texto, quem quiser brincar deve fazer o quê? 

______________________________________________________________________________ 

8. O texto fala da brincadeira de polícia e ladrão. Você conhece essa brincadeira? Como é? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Releia a primeira estrofe do texto. Será que essas coisas são possíveis de serem feitas? Por 

quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. Converse com os colegas sobre as informações que você tem sobre o uso da letra H nas 

palavras. 
 

11. Leia as palavras do quadro abaixo com todos os colegas da sala. Capriche na fluência! 

 

12. Leia as palavras da questão anterior a partir da segunda letra e veja o que você observou. 

 

 

13. Em algumas palavras o H pode alterar o som das sílabas. Reescreva as palavras substituindo 

as estrelinhas pela letra H. Veja só! 

c á    ___________________                   bola ______________________ 

sono  __________________                    bico  ______________________ 

galo   __________________                 c ora  ______________________                                               

vela     _________________                   fila _______________________  

14. Crie frases com as palavras da questão anterior. Escolha as que mais lhe agradar! 

a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

há Himalaia hiato 

humor homem herança 

hospital hora homenagem 

higiene hoje humana 

horizonte habilidade história 

A letra “H” inicial não é ouvida. Se for retirada das palavras, o som não muda. 
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 ATIVIDADE 17        ___/___/______ 

 

Releia o texto da página 38.  

 

1. As linhas do texto que você leu são chamadas de versos e o 

conjunto dos versos é chamado de estrofe. Quantos versos e 

estrofes tem o poema? 

________________________________________________________________ 
 

2. Sublinhe, no texto lido, as últimas palavras de cada estrofe. 

3. Leia as palavras que você sublinhou no texto e escreva as que possuem o som final parecido.  

______________________________________________________________________________ 

4. O que você acabou de fazer nas questões acima foi descobrir as rimas do texto. Um texto que 

tem rimas, estrofes e versos é chamado de 

(A) carta.                                       (B) poema.                                     (C) adivinha. 

5. O texto que você leu pertence à família dos textos narrativos ou poéticos? Justifique. 

______________________________________________________________________________ 

6. Faça a correspondência correta dos dados do texto, sua fonte. 

Local da publicação Ricardo Azevedo 

Editora Dezenove poemas desengonçados 

Autor São Paulo 

Livro de onde foi tirado o texto Ática 

Ano de publicação 2000 

 

7. Observe a palavra marcada, repetida quatro vezes na primeira 

estrofe do poema. 

Faço túnel, faço estrada,  

faço lago com baleia,  

   faço castelo gigante,  

   naquele tanque de areia. 
 

8. A palavra “faço” combina com um dos pronomes pessoais do quadro abaixo. Circule-o. 

 

 

 
9. A palavra “faço” refere-se a um tipo de  

(A) ação que praticamos.   (B) qualidade que possuímos.  (C) sentimentos que temos. 

Eu               Ele               Nós               Eles  
 

Tu               Ela               Vós                Elas                             
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10. Leia o texto e responda às questões 11 a 13. 

Menino de 12 anos morre em casa após supostamente cair de rede em brincadeira com 
outras crianças em MT 

Garoto sofreu o acidente à tarde e não contou para a mãe; família deu remédio depois que ele 
se queixou de dor de cabeça. Menino passou mal, SAMU foi chamado, mas vítima não resistiu e 

morreu às 20h. 

Um menino de 12 anos morreu na noite desse domingo (22) após supostamente cair de 
uma rede em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a criança teria sofrido 
a queda no período da tarde e morreu por volta de 20h. O menino estaria na rede com outras 
duas crianças e teria batido a cabeça. 

O caso foi registrado no bairro João Antônio Fagundes. Inicialmente o acidente ocorreu 
em uma casa perto da residência da família do garoto. 

[...] 
 

 

Disponível em: <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/23/menino-de-12-anos-morre-em-casa-apos-
supostamente-cair-de-rede-em-brincadeira-com-outras-criancas-em-mt.ghtml>. Acesso em: 22.nov.2019. 

 

 

11. Segundo o texto, a causa da morte do garoto foi 

(A) um acidente sofrido fora de casa. 

(B) uma irresponsabilidade da família do garoto. 

(C) uma queda da rede em que brincava.  

(D) um medicamento tomado sem receita médica. 
 

12. Após o acidente, quem foi chamado para socorrer o garoto acidentado? 

______________________________________________________________________________ 
 

13. A finalidade desse texto é 

(A) divulgar uma campanha infantil. 

(C) informar sobre um tipo de ação médica. 

(B) ensinar a socorrer uma vítima. 

(D) noticiar um acontecimento recente. 
 

14. Onde você poderá encontrar esse tipo de texto? 

(A) cartazes nas escolas. 

(B) jornais e revistas. 

(C) livros literários. 

(D) rótulos de produtos. 

 

15. Releia o texto dessa página. Você deverá refazer a narrativa (notícia), 

na qual o final trágico do texto dará lugar a uma resolução para o 

acidente ocorrido com o garoto. 

Lembre-se: 

➢ Mantenha a coerência dos fatos iniciais; 

➢ Tente manter o máximo de uma situação real ao seu texto; 

➢ Seja criativo (a) naquilo que você irá acrescentar; 

➢ Releia ao final da produção, para corrigir os possíveis erros. 
 

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/23/menino-de-12-anos-morre-em-casa-apos-supostamente-cair-de-rede-em-brincadeira-com-outras-criancas-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/23/menino-de-12-anos-morre-em-casa-apos-supostamente-cair-de-rede-em-brincadeira-com-outras-criancas-em-mt.ghtml
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 ATIVIDADE 18     ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Qual o significado correto das palavras abaixo? Enumere a palavra de 

acordo com o seu sentido.  

(A) Transporte antigo que carrega as pessoas nas viagens.     (   ) cometas 

(B) São astros que ficam no céu, em forma de luz.                 (   ) carruagem 
 

 

 

2. Ligue as palavras aos seus respectivos significados, de acordo com o texto. 

Arrumou      Fizeram  

Escreveram      Preparou 

Construíram       Registraram 

Inventaram      Produziram 

Fabricaram       Imaginaram 

3. Segundo o texto, como o Universo se preparou para o aniversário? 

______________________________________________________________________________ 

4. Conforme o texto, a passagem do aniversariante teria 

(A) carruagem carregada de sonhos. 

(B) cometas iluminando o caminho. 

(C) jardins secretos floridos e belos. 

(D) um universo inteiro de velas. 

Aniversário 
 

Para o teu nascimento 
o céu se arrumou inteiro: 
estrelas escreveram teu nome, 
cometas construíram um caminho 
com poesia de luz 
para que no teu destino, 
carruagem carregada de sonhos, 
pudesse passar. 
 

Para o teu nascimento 
os anjos inventaram palavras 
nunca antes pronunciadas, 
e os jardins secretos 
fabricaram flores desconhecidas. 
 

Para o teu nascimento 
o universo inteiro 
desfraldou suas velas. 

 

Roseana Murray. Pêra, uva ou maçã?. São Paulo: Scipione, 2005. p.27. 
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5. Pela leitura do texto, percebe-se que o eu lírico  

(A) é o aniversariante do dia. 

(C) se mostra um profissional de jardinagem. 
 

(B) pensa muito e faz pouco. 

(D) se prepara para uma grande festa. 

 

 

6. Leia as palavras abaixo e continue escrevendo outras com a 
mesma inicial. 

 

   

 

  

 

 
 

7. JOGO DOS SETE ERROS! 

Das palavras abaixo, sete são escritas com a letra inicial H e sete não. Descubra as erradas e 

pinte-as.  

HOJE   HONTEM    HIATO   HILÁRIO    HITÁLIA    

HIRA   HORÁRIO    HIMAGEM        HUMANO   HULTRAPASSAGEM   

HOMEM   HORÁCULO   HOMBRO HELENA     
 

 

8. Leia as palavras do quadro e circule aquela onde a letra H aparece no início. 

chamar hipopótamo caminhão chocalho baleia 

chifre xícara chinelo homem cheio 

honra xarope gelo hélice xexéu  

leão chaveiro xará chiclete xadrez 

xingar hoje luz história chuva 
 

9. Crie frases com as palavras indicadas abaixo. 

a. hipopótamo 
______________________________________________________________________________ 

b. hélice 
______________________________________________________________________________ 

c. história 
______________________________________________________________________________ 
 

O h é a única letra do nosso alfabeto sem valor fonético, ou seja, sem 
som. Nas palavras com h, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou 
no fim das mesmas. 

Hortência  

 

 

 

harmonia 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 
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 ATIVIDADE   19      ___/___/______ 

 

Releia o texto da página 42. 

 

1. Você viu que o texto “Aniversário” fala de fatos que existem 

apenas na imaginação. Os textos que costumam brincar com o sentido das 

palavras são os 

(A) poemas.                                              (B) diários. 

2. Pinte os elementos que aparecem no texto “Aniversário”.  

título parágrafos final feliz fonte do texto 

estrofes versos fala de personagens personagens 
 

3. Complemente as informações que faltam no quadro sobre a fonte do texto “Aniversário”. 

Autora 
Livro de 

origem do 
texto 

Local da 
publicação do 

livro 

Editora do 
livro 

Ano de 
publicação 

Página de 
origem do 

texto 

  
 
 
 

    

 

4. Das principais características desse gênero textuais sugerimos: versos, estrofes e rimas. Há 

ausência de algum desses elementos no texto lido? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Destaque, no texto, as várias vezes que a palavra TEU aparece. 
  

6. Analisando no texto, a palavra “TEU” dá ideia de  
(A) modo.  (B) posse.  (C) tempo.              (D) lugar. 
 

7. Observe as frases abaixo e marque nelas as palavras que indicam posse, ou seja, estabelecem 
uma relação de posse entre os termos. Essas palavras são chamadas de pronomes possessivos. 
 

Para o teu nascimento, os anjos inventaram 

palavras. 

O universo estava todo ao seu alcance. 

As palavras eram verdadeiras pérolas para seus 

elogios.  

Minha boca e meus olhos suspiraram 

grandes emoções. 
 

8. A quem os termos destacados fazem referência? Estabeleça a relação de posse. 

a. Os jardins secretos fabricaram suas flores desconhecidas. 

b. Para o teu nascimento, o universo inteiro desfraldou suas velas. 
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9. Reescreva as frases, empregando outros pronomes possessivos. Faça os ajustes necessários. 

a. “Para o teu nascimento (...)” ____________________________________________________ 

b. “(...) estrelas escreveram teu nome.” _____________________________________________ 

c. “(...) para que o teu destino (...)” _________________________________________________ 

d. “(...) desfraldou suas velas.” _____________________________________________________ 
 

10. Leia o texto para responder às questões 11, 12, 13 e 14. 

BOLO DE MARACUJÁ 

Ingredientes: 
. 4 ovos (gemas e claras separadas) 
. 2 xícaras (chá) de açúcar 
. 1/2 xícara (chá) de maionese 
. 1 xícara (chá) de suco concentrado de 
maracujá 
. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 
. 1 colher (sopa) de fermento em pó 

Modo de preparo: 
Bata todos os ingredientes no 
liquidificador, menos a farinha, o fermento 
e as claras. Misture a farinha e o fermento 
e junte à massa.  
Adicione, com cuidado, as claras em neve. 
Leve ao forno e asse até que, ao espetar 
um palito, ele saia limpo. 

 

Disponível em: <https://mdemulher.abril.com.br/gastronomia/bolo-de-maracuja/>. Acesso em: 22.nov.2019. 
 

11. As palavras BATA, MISTURE, ADICIONE, LEVE indicam 
(A) modo. (B) ordem. (C) posse.  (D) tempo. 
 

12. O termo ELE, na última linha do texto, se refere ao
(A) fermento. (B) forno. (C) liquidificador. (D) palito. 
 

13. O objetivo desse texto é 
(A) descrever uma fruta. 
(C) informar um tipo de maracujá. 

(B) ensinar a fazer um bolo. 
(D) listar itens para compras.  

 

14. Esse texto é classificado como  
(A) curiosidades. 
(C) poesia.  

(B) lista. 
(D) receita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Vamos escrever uma LISTA DE COMPRAS! 

PLANEJAR   

1º - Conversem sobre o que os seus pais ou avós compram no mercantil ou na bodega 

para o sustento da família, como alimentos, produtos de higiene, limpeza e outros.  

2º - Na conversa, dividam a lista em três categorias: alimentos, higiene e limpeza. 

ESCREVER 

1º - Escrever as listas no caderno, uma categoria de cada vez.  

2º - Quando terminarem as listas façam a leitura das mesmas. 

Lembrem-se de que na escrita as palavras são separadas e que as letras precisam ser 

bonitas. Peguem os seus cadernos e boa redação!  

https://mdemulher.abril.com.br/gastronomia/bolo-de-maracuja/
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 ATIVIDADE   20      ___/___/______ 

 

REVISAR 

1. Vamos revisar o texto que escrevemos ontem?  

2. Você recorda das palavras que aprendeu com os textos “Brincadeiras” e 

“Aniversário”? Então diga a que texto pertencem as palavras abaixo.  

DESTINO - SECRETO - DESFRALDAR ________________________________ 

TÚNEL - CASTELO - LAGO ________________________________________ 
 

3. Qual dos textos é organizado em forma de estrofes e versos? 

______________________________________________________________________________ 

4. Algum dos textos é organizado em forma de parágrafos e frases? 

______________________________________________________________________________ 

5. Ligue o texto ao nome como é classificado. 

Poema narrativo                                                                                Aniversário 

Poema tradicional                                                                              Brincadeiras 
 

6. Complete com as informações dos dois textos e veja no que eles se parecem. 

Título do texto   

Autor do texto   

Livro de onde foi 

retirado 
  

Total de edições   

Lugar da publicação 

do texto 
  

Editora do texto   

Ano de publicação   

Número da página   
 

 

7. Pinte as características semelhantes dos textos e escreva-as abaixo. 

Textos  ASSUNTO ESTRUTURA FINALIDADE GÊNERO TEXTUAL 

Aniversário     

Brincadeiras     
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8. Observe os exemplos abaixo e veja que foram realizadas 

algumas substituições nas frases. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

9. Faça as substituições dos termos em negrito, seguindo os modelos acima. 

a) Necessito ver as panelas da loja. _________________________________________________ 

b) Ontem quebrei um prato no restaurante. __________________________________________ 

c) A pedido de minha mãe, lavei as roupas. __________________________________________ 

d) Preciso chamar os adultos aqui. _________________________________________________ 

e) Na festa enviei a elas um buquê. _________________________________________________ 

f) Vou entregar o bilhete. _________________________________________________________ 
 

10. Leia o texto abaixo com atenção, para responder às questões que seguem. 
 

HIERARQUIA 
 

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha 
acabado de brigar com a mulher e esta lhe dissera poucas e boas (quer dizer: muitas e más). 

Ainda com as palavras da mulher o aborrecendo, o leão subitamente se defrontou com 
um pequeno rato. O ratinho mais ou menos que ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda e, 
enquanto o rato forçava inutilmente para fugir (...). 

 

FERNANDES, Millôr. Fábulas fabulosas. Rio de Janeiro: Nórdica, 1985. 
 

a) Na primeira utilização do pronome oblíquo LHE a quem ele se refere? 
(    ) leão   (     ) mulher   (     ) ratinho 
 

b) Na segunda utilização do pronome oblíquo LHE a quem ele se refere? 
(    ) leão   (     ) mulher   (     ) ratinho 
 
 
 
 
 
 
 
11. O professor lerá um texto para vocês. Fiquem atentos! 

 

 

Vou chamar meu professor para meu aniversário. 
Vou chamá-lo para meu aniversário. 

Convidei os colegas para o jogo de futebol. 
Convidei-os para o jogo de futebol. 

Vou dar a eles algumas dicas da prova. 
Vou dar-lhes algumas dicas da prova. 

Pronome oblíquo é uma subdivisão de pronome. Podemos definir 
pronome como um termo capaz de acompanhar ou substituir um nome, 
em geral, um nome substantivo. 

Caro aluno, esses termos destacados 
são chamamos de pronomes oblíquos. 
Eles podem substituir outros termos 
nas construções de frases. Faça bom 
uso desse recurso em suas escritas! 
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 ATIVIDADE  21     ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Você achou alguma palavra difícil, ou seja, que você não sabe o significado?  

___________________________________________________________________ 

2. Quando você leu a palavra “gigante”, do que você lembrou? 

___________________________________________________________________ 
 

3. O que será que a pessoa do texto quis demonstrar com a expressão “sou um gigante”? 

______________________________________________________________________________ 

4. O que acontece com a pessoa do texto quando chega o seu aniversário? 

______________________________________________________________________________ 

5. Segundo o que você leu, como a pessoa do texto se sente hoje? 

_____________________________________________________________________________ 

6. A pessoa se compara a um animal. Que animal é esse?  

______________________________________________________________________________ 

7. Pode-se perceber que o eu lírico do texto vive um momento de 
(A) ansiedade. 
(C) felicidade. 

(B) apreensão. 
(D) orgulho. 

 

8. Quais expressões do texto reforçam a ideia do eu lírico aumentando de tamanho? 
(A) bem maior 
(C) muito grande 

(B) era antes 
(D) um gigante 

 

9. Como o eu lírico reforça um desejo no texto? 
(A) Comparando-se a um gigante e elefante. 
(C) Repetindo a expressão “bem maior”. 

(B) Relembrando o seu próprio aniversário. 
(D) Usando palavras desconhecidas. 

Aniversário 
 

Hoje eu sinto que eu cresci bastante, 

hoje sinto que estou muito grande, 

sinto mesmo que sou um gigante, 

do tamanho de um elefante. 
 

É que hoje é meu aniversário, 

e quando chega meu aniversário, 

eu me sinto bem maior, 

bem maior, 

bem maior, 

bem maior do que eu era antes. 
 

Paulo Tatit e Luiz Tatit. Retirado de: Paulo Tatit e Sandra Peres. 

CD Cantigas de roda, Editora Palavra Cantada, São Paulo, 1998. 
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10. OLHO VIVO! 

Localize, no texto, as palavras abaixo e reescreva, corrigindo-as. 

BASTANTI    _________________________ 

GRANDI ____________________________ 

GIGANTI ___________________________ 

ELEFANTI ___________________________ 

ANTIS ______________________________  
 

11. Faça uma lista de palavras que terminam com som de “i”, mas que se escreve com “e”. 
 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
12. Pinte a palavra que dá nome à figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Crie frases com as palavras encontradas acima. Capriche na coerência das frases! 
a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

dente deiti 

denti deiti 

penti pinte 

pinti pente 

cidade didadi 

cidadi cedadi 

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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 ATIVIDADE   22      ___/___/______ 

 

Releia o texto da página 48. 

 

1. O texto “Aniversário” é organizado em versos. Você sabe 

dizer que textos são escritos em versos e não em linhas? 

(A) Poemas.                                              (B) Diários. 

2. Você já reparou que os versos ficam escritos mais do lado esquerdo da 

folha? Isso é mais comum em textos narrativos ou poéticos?  

________________________________________________________________ 

3. Pinte os elementos que há no texto que você leu. 

Título Parágrafos Desfecho  Fonte do texto 

Estrofes Versos Fala de personagens Personagens 
 

4. Que elementos você marcou que só fazem parte da organização de textos poéticos? 

______________________________________________________________________________ 
 

5. A palavra “hoje” dá ideia de  
(A) espaço.   (B) modo.   (C) tempo. 
 
6. Além da palavra “hoje”, há mais duas palavras no texto que dão 
ideia de tempo. Descubra quais são elas e anote-as abaixo.  
_______________________________________________________ 

 
7. Observe as palavras do quadro. Marque aquelas que dão ideia de tempo.  
 

 
 
 
 
 
 

8. Observe e compare o lado 1 com o lado 2.  
 

1. Juju. Hoje é aniversário o de 2. Hoje é o aniversário de Juju. 

1. festa. Didi para foi a convidado 2. Didi foi convidado para a festa. 

1. comeu muitos Lili na doces festa. 2. Lili comeu muitos doces na festa. 

1. bolo o rapidinho. convidados Os comeram 2. Os convidados comeram o bolo rapidinho. 

 

9. O que você percebeu de diferente nas frases acima? 
_____________________________________________________________________________ 

amanhã     aqui        depois quando 

perto               lá     agora hoje 

ontem           antes  longe ali 
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10. Pense e responda: 
a. Palavras soltas formam frases? Por quê? 
_____________________________________________________________________________ 
 

b. O que é preciso para escrevermos uma frase com sentido? 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
11. Leia o texto e responda às questões 12 a 14. Fique atento à mensagem e às informações. 

Quarta-feira, 18 de Julho de 2005 

Caro diário, ontem eu não pude escrever aqui. 

Eu dormi demais e esqueci de comentar a minha vida. 

Ontem eu perdi a hora e não fui para a aula. 

Também esqueci de comentar. 

Hoje o dia foi chato, aula de matemática. 

Amanhã terá prova. 

Bem, já vou indo, quero estudar para a prova amanhã. 

Tchau diário. 
 

Disponível em: <https://desciclopedia.org/wiki/Querido_Di%C3%A1rio>. Acesso em: 22.out.2019. 
 

12. Esse texto foi escrito para qual destinatário? 

______________________________________________________________________________ 
 

13. De acordo com o texto, o que levou a chatice do dia do autor do texto? 

______________________________________________________________________________ 
 

14. Relembrando os termos que dão ideia de tempo, retire-os do diário. 

______________________________________________________________________________ 

 
 

15. Como você poderia escrever uma página de um diário referente ao 

seu dia de hoje? Lembre-se de utilizar as características desse gênero 

textual. Use seu caderno para a produção. Boa escrita! 
 

Atenção! Meninos e meninas, vocês conseguiram responder todas as 
questões dos exercícios? Os conteúdos de hoje foram: palavras que indicam 
tempo e frases com sentido (com coerência) e sem sentido (sem coerência). 
Vocês aprenderam bastante hoje? 

https://desciclopedia.org/wiki/Querido_Di%C3%A1rio
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 ATIVIDADE   23      ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Vamos explicar algumas informações do texto. Faça a ligação correta do 

nome à sua explicação. 

 

 

2. Será que você sabe explicar o significado das palavras abaixo? Vamos tentar?! 

Historiador é a pessoa que _______________________________________________________. 

Folclorista é a pessoa que ________________________________________________________. 

Antropólogo é a pessoa que ______________________________________________________. 

Advogado é a pessoa que ________________________________________________________. 

Jornalista é a pessoa que _________________________________________________________. 
 

3. Se alguém perguntasse a você o que são “manifestações culturais”, como você responderia? 

______________________________________________________________________________ 

4. De acordo com o texto, pinte no retângulo abaixo as profissões de Luís da Câmara Cascudo.  

ADVOGADO MÉDICO ANTROPÓLOGO JARDINEIRO ESCRITOR 

HISTORIADOR CARPINTEIRO FOLCLORISTA PROFESSOR NAVEGADOR 

DANÇARINO ATOR JORNALISTA GEÓGRAFO PINTOR 
 

5. Segundo o texto, qual a data de nascimento de Luís da Câmara Cascudo? 

(A) 1898 (B) 1952 (C) 1971 (D) 1986 

Biografia Nome dado a um livro ou texto. 

Título Nome do texto que mostra a vida de uma pessoa. 

Vida e obra 

 Luís da Câmara Cascudo (Natal, 30 de dezembro de 1898 — 30 

de julho de 1986) foi um historiador, folclorista, antropólogo, 

advogado e jornalista brasileiro. 

 Passou toda a sua vida em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura 

brasileira. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

 Pesquisador das manifestações culturais brasileiras, deixou uma extensa obra, 

inclusive o Dicionário do Folclore Brasileiro (1952). Entre seus muitos títulos destacam-se 

Alma patrícia (1921), obra de estreia, e Contos tradicionais do Brasil (1946). Estudioso do 

período das invasões holandesas, publicou Geografia do Brasil holandês (1956). Suas 

memórias, O tempo e eu (1971), foram editadas postumamente.  
 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/biografias/luis-da-camara-cascudo/>. Acesso em: 10.dez.2019. Texto 

adaptado. 
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6. O texto afirma que Luís da Câmara Cascudo deixou uma extensa obra. O que isso significa? 
______________________________________________________________________________ 

7. Qual foi a primeira informação que você leu no texto? 

______________________________________________________________________________ 
 

8. Identifique as informações que estão escritas no texto, ligando-as.  

Data da morte de Câmara Cascudo 1971 

Data da publicação de “O tempo e eu” 1946 

Data em que escreveu “Contos tradicionais” 30 de julho de 1986 

Data em que escreveu “Dicionário do Folclore” 1952 
 

9. Que outras informações você acha que o texto poderia ter, além das que foram 

apresentadas?  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. JOGO DOS SETE ERROS! 

Das palavras escritas abaixo, sete estão certas e sete estão erradas. Descubra e faça um X nas 
erradas. 
 

AMIZADI ESTILETE CRAQUI LONGE CARIDADI LONGI CRAQUE 

CARIDADE CIDADI CONDE ESTILETI CIDADE AMIZADE CONDI 

 

11. HORA DE PRATICAR! 

Pinte as palavras que completam as frases e escreva-as nos espaços em branco. Depois, leia 

com toda a turma. Seja fluente. 

a) Beto _______________ na varanda.  

b) Bruna e Bianca têm uma ________________muito bonita. 

c) A placa diz: _____________ do meio ambiente. 

d) Estude para aprender a ler e escrever ________________. 
 
 

 

 

Fique esperto quando for usar as letras “i” ou “e” no final das palavras e 
observe se a sílaba final é tônica. Se for, usamos o “i”, como em sapoti. Se a 

última sílaba não for tônica, usamos o “e” como em cidade.  
 

DORMI DORME 

AMIZADE AMIZADI 

CUIDI CUIDE 

CORRETAMENTE CORRETAMENTI 
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 ATIVIDADE   24      ___/___/______ 
 

Releia o texto da página 52. 
 

1. O texto que você leu dá informações inventadas ou 
verdadeiras? 
____________________________________________________ 
 

2. Você acha que “Vida e obra” é um texto narrativo? Por quê?  

__________________________________________________________________ 

3. O texto trata sobre 

(A) a vida e obra de um autor. 

(B) a Universidade de Natal. 

(C) as coletâneas de obras. 

(D) os tipos de profissões. 
 

4. A finalidade desse texto é 

(A) anunciar livros folclóricos. 

(B) descrever as obras de um autor. 

(C) narrar a história da vida de alguém. 

(D) noticiar um fato social. 
 

5. Responda as perguntas. 
a. Em primeiro lugar temos o título. Qual é o título do texto? ___________________________ 

b. Em segundo lugar temos os parágrafos. Quantos parágrafos há no texto? _______________ 

c. Por último temos a fonte ou citação bibliográfica (de onde foi retirado o texto). Qual a 

informação completa sobre o texto? _______________________________________________ 
 

6. Você acha que o texto foi retirado de um livro ou da “Internet”? 

______________________________________________________________________________ 

7. Como você faz para saber se um texto foi retirado da “Internet”? 

______________________________________________________________________________ 

8. Escreva corretamente de onde foi retirado o texto “Vida e obra”. 

______________________________________________________________________________ 

9. As obras de Luís da Câmara Cascudo foram escritas  

(A) com nomes de fantasia. 

(B) em itálico para destacá-las. 

(C) numa linguagem mista. 

(D) utilizando parênteses.
 

10. Os nomes de pessoa, de lugar e de instituições são chamados de 
nomes ou substantivos   

(A) coletivos.   (B) comuns.                     (C) próprios. 

11. Quais os nomes próprios presentes no texto? 
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

12. Os parênteses do texto servem para 

(A) adicionar explicações de tempo e lugar. 

(B) destacar comentários do autor do texto. 

(C) reforçar uso de dados de pesquisa. 

(D) retomar informações anteriores. 
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13. Observe o texto abaixo e responda às questões de 14 a 16. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/casos-de-dengue-no-pais-caem-80>. Acesso em: 24.out.2019. 
 

14. No texto, o número 725 se refere a 
(A) cidades em situação de alerta. 
(C) cidades em situação de risco. 

(B) cidades em situação com dengue. 
(D) cidades em situação satisfatória. 

 

15. Pela leitura global do infográfico se percebe que a dengue 
(A) deixou de ser uma preocupação nacional. 
(B) está mais especificamente na região sul. 
(C) não representava mais um risco em 2014.  
(D) tem uma redução entre os anos de 2013 e 2014. 
 

16. Esse texto serve para 

(A) dar informações sobre uma doença. (B) descrever o ciclo de um mosquito. 

(C) ensinar a controlar uma doença. (D) narrar um acontecimento recente. 

 
 
 
 
 
 

                Vamos escrever um texto INFORMATIVO sobre a Dengue. 
PLANEJAR   

➢ Retome ao texto acima, busque informações sobre os casos de Dengue entre os 
anos de 2013 e 2014; 

➢ Organize o maior número de informações do infográfico. 
 

ESCREVER 
Para escrever o texto INFORMATIVO você precisa lembrar que: 

➢ Tem a estrutura paragrafada; 
➢ Possui linguagem formal, clara e objetiva; 
➢ Gira em torno de um único assunto, no caso aqui a Dengue; 
➢ Não permite opiniões do autor. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/casos-de-dengue-no-pais-caem-80
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 ATIVIDADE 25     ___/___/______ 
 

REVISÃO 

1. Vamos revisar o texto que escrevemos ontem? 

 

2. Faça uma releitura dos textos “Aniversário” e “Vida e obra”. 

3. Circule as palavras e ligue-as ao texto em que foram usadas. Veja o 

exemplo. 

 

                              

 

 GIGANTE ELEFANTE 

FOLCLORE FOLCLORISTA PÓSTUMO 

ANIVERSÁRIO ANTROPÓLOGO PROFESSOR 

 

4. O texto “Aniversário” fala sobre o quê?  
______________________________________________________________________________ 
 

5. O texto “Vida e obra” fala sobre quem?  
______________________________________________________________________________ 
 

6. Qual foi o texto mais fácil de entender?    (A) Aniversário                 (B) Vida e obra 
 
 

7. Identifique nos textos das atividades 21 e 23 os gêneros de cada um. Registre abaixo. 
 

Aniversário Vida e obra 

 
 

 

 

8. Complete a tabela abaixo, de acordo com cada texto. 

Aspectos do texto Aniversário Vida e obra 

Tipologia    

Finalidade   

Estrutura   

Fonte    

 

 

 

Você acabou de ver mais detalhes sobre como se escreve um poema e 
uma biografia.  

 

OBRA 

Aniversário Vida e obra  
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9. JOGO DOS SETE ERROS! 

Das palavras escritas abaixo, sete estão certas e sete estão 

erradas. Descubra e circule as erradas. 

demgue doença conplexo dengue inseto enfraquecido emboscada 

emfraquecido imseto demgoso enboscada doemça dengoso complexo 
 

10. Crie uma estrofe, utilizando algumas das palavras da atividade anterior. Vale pedir ajuda de 

um colega! Caprichem na criatividade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Escreva um ADJETIVO para cada SUBSTANTIVO abaixo. 

jornalista _________________   folclorista _________________ 

pesquisador _______________      advogado _________________  

 

12. Ponha as palavras abaixo em ordem e leia as frases. 

nasceu  de 1898. em 30 de 

dezembro 

Luís da Câmara 

Cascudo 

em Natal 

 

dedicou-se  da cultura brasileira. ao estudo O folclorista 

 

foram editadas Suas memórias, O tempo e eu (1971), após a sua morte. 

 

 

13. Pesquise no texto e informe a quem pertencem os nomes: 
Luís da Câmara Cascudo - _________________________________________________________ 
O tempo e eu - ________________________________________________ 
 

14. O professor vai ler um texto bem legal. Preste atenção! 
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 ATIVIDADE  26       ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Você já viu ou imagina o que seja uma floresta? 

_________________________________________________________________ 

2. A floresta Amazônica, vista do céu, é comparada a que nesse texto? 

_________________________________________________________________ 

3. A palavra “tesouro”, utilizada no texto, reforça qual informação? 

_________________________________________________________________ 

4. Ligue as palavras da primeira coluna de acordo com seu significado no texto. 

Vê      Originar   

Chegando     Habitar   

Moram     Obter  

Nascem     Parar 

Conseguiu     Perceber    

Cansamos     Aproximar  
 

5.  O texto trata principalmente sobre 

(A) as espécies catalogadas de animais. 

(B) as riquezas de uma floresta. 

(B) o tapete verde da Amazônia. 

(C) os animais da grande floresta. 

 
 

 
 

Floresta amazônica 

Um imenso tapete verde formado por árvores. É assim que se 

vê a Amazônia do céu. 

Mas se formos chegando mais perto, mais perto e mais perto (devagarinho para 

não assustar ninguém), teremos surpresas entre as árvores da floresta: ali moram onças, 

macacos, araras, tucanos, tamanduás. Ali nascem plantas e flores raras. Ali existem rios 

enormes, cheios de peixes. 

É tanta riqueza natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir tudo que 

existe na Amazônia! 

São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas, um tesouro único no 

mundo. Isso sem falar na cultura dos primeiros habitantes da floresta, os índios, com 

quem não cansamos de aprender. 
 

Disponível em: <http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/floresta.htm>. Acesso em: 11.dez.2019 

 

Espero que tenha aprendido que, sabendo do sentido das palavras, 
fica mais fácil entender algumas expressões.  

 

http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/floresta.htm


CADERNO 1                                                                                                                                          4º ANO 

  

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 59 

6. O texto cita o nome de alguns animais. Circule abaixo aqueles que aparecem no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Segundo o texto, se formos chegando para perto da mata, o que nós descobriremos? 

______________________________________________________________________________ 

8. Por que o homem ainda não descobriu tudo que existe na natureza? 

______________________________________________________________________________ 

9. Por ter milhões de espécies ainda não catalogadas, a Amazônia é chamada de quê? 

______________________________________________________________________________ 

10. Segundo o texto, quem são as pessoas que moram na floresta? 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Pesquise no texto e corrija as frases. Use seu caderno para a 

reescrita. 

Mas se formus chegandu mais pertu, mais perto e mais perto (devagarinhu para não assustar 

ninguém), teremus surpresas entri as árvoris da floresta: ali moram onças, macacus, araras, 

tocanus, tamandoás. 
 
 

12. Pesquise, nos textos lidos deste caderno de atividades, palavras para completar a tabela. 

Iniciadas com U     

Iniciadas com O     

Terminadas com U     

Terminadas com O     

 

13. DITANIMAIS! É com U ou com O? 

 

 

 

___________________       _______________________            _________________________  

 

  
 

___________________       _______________________            _________________________  
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 ATIVIDADE   27      ___/___/______ 

 
Releia o texto da página 58. 

 

   1. Vamos entender o que tem esse texto. Responda sim ou não  

   nas questões abaixo. Não esqueça de completar suas respostas. 

   a. O texto possui um título? __________________________________________ 

   b. Ele conta a história dos primeiros habitantes? _________________________ 

c. Explica direitinho como é a Floresta Amazônica? ____________________________________ 

d. Os personagens do texto são pessoas? ____________________________________________ 

e. Descreve as coisas interessantes da Amazônia? _____________________________________ 

 

2. O texto que você leu é um informativo. Ele explica como é a Amazônia. Se você fosse dizer 

para alguém para que serve esse texto, o que você diria? 

______________________________________________________________________________ 

3. A fonte do texto pode ser reconhecida?  

______________________________________________________________________________ 

4. O texto que você leu foi retirado da “internet”. Anote abaixo o que chamamos de fonte do 

texto, ou seja, o lugar de onde o texto foi retirado. 

______________________________________________________________________________  

 

5. Que tipos de frases apareceram no texto? Declarativas, 

exclamativas ou interrogativas? Dica: os sinais de pontuação 

podem ajudar a responder. 

______________________________________________________ 

6. Veja os exemplos das frases. 
 

Declarativas afirmativas 

É um imenso tapete verde formado por árvores. 

É assim que se vê a Amazônia do céu. 

Declarativas negativas 

Não se aproxime com pressa. 

O homem nem conseguiu descobrir tanta riqueza. 
 

7. Descubra e responda: o que torna uma frase negativa? 

_____________________________________________________________________________ 
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8. Escreva duas frases declarativas negativas sobre a Floresta Amazônica. 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 
 

9. Relembrando pontuação, há na linha 8 uma exclamação. Qual efeito de sentido ela revela? 

(A) Admiração 

(C) Euforia 

(B) Decepção 

(D) Revolta 
 

10. O termo ALI se repete ao longo do texto, expressando ideia de 

(A) dúvida. 

(C) modo. 

(B) lugar. 

(D) tempo. 
 

11. A palavra MAS aparece no início da linha 3. Ela estabelece sentido de 

(A) alternância. 

(C) explicação. 

(B) conclusão. 

(D) oposição. 
 

12. Leia o texto com atenção e responda às questões 13 a 16. 

13. Esse texto, em relação ao leitor, tenta  

(A) dar uma lição de moral. 

(B) fazer um apelo.          

(C) lançar um convite. 

(D) provocar risos.         
 

14. O objetivo desse texto é 

(A) anunciar.                      (B) convencer. 

(C) descrever.                    (D) narrar. 
 

15. Qual o assunto desse texto? 

______________________________________ 

16. Qual a ideia defendida pelo autor? 

______________________________________ 

______________________________________ 
Disponível em: <http://www.montessoriano.com.br/colegio/category/preservacao-da-amazonia/>. Acesso em: 11.dez.2019. 

 
Lendo os dois textos, discutindo a temática com professor e colegas 

em sala, você, a partir de agora, tem uma opinião formada a respeito 

da situação da floresta Amazônica. Nessa atividade, você irá produzir 

um pequeno texto, expressando a sua opinião sobre esse assunto. 

Lembrando que você: 

➢ Precisa deixar clara a ideia que irá defender; 

➢ Necessita convencer as pessoas daquilo que você pensa sobre a floresta Amazônica; 

➢ Por fim, deve apresentar uma solução para os problemas que você apresentou no texto. 
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 ATIVIDADE   28      ___/___/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Quero ver se você é esperto e entende de expressões. Faça a relação da 

expressão com o seu significado. 

(A) “Bom amo”                                               (   ) Que está com boa aparência, bonito.  

(B) “Ótimo aspecto”                                      (   ) Que é um bom patrão, bom dono. 

 

2. Acredito que você saiba o sentido da palavra “despedir”. Como você escreveria a frase abaixo 

trocando a palavra sublinhada por outra com o mesmo sentido? Escreva. 

Frase: O lobo despediu-se do amigo ali mesmo. 

Frase com outra palavra: O lobo __________________________ do amigo ali mesmo. 
 

3. As impressões do lobo sobre o cão “gordo e pelo lustroso”, são aspectos 

(A) divergentes da opinião de ambos. 

(C) positivos de como ele se apresentava. 

(B) negativos, conforme o modo de vida dele. 

(D) semelhantes à real aparência dele. 
 

4. No texto, quem você acha que tinha a vida melhor? Por quê? 

_____________________________________________________________________________ 

5. O lobo estranhou uma coisa no cachorro. O que foi que ele estranhou? 

______________________________________________________________________________ 

O lobo e o cão 
 

Um lobo e um cão encontraram-se num caminho. 

Disse o lobo: 

— Companheiro, você está com ótimo aspecto: gordo, o pelo 

lustroso... Estou até com inveja... 

— Ora, faça como eu — respondeu o cão. — Arranje um bom amo. Eu tenho comida 

na hora certa, sou bem tratado... Minha única obrigação é latir à noite quando aparecem 

ladrões. Venha comigo e você terá o mesmo tratamento. 

O lobo achou ótima a ideia e se puseram a caminho. Mas de repente o lobo reparou 

numa coisa. 

— O que é isso no seu pescoço, amigo? Parece um pouco esfolado... — Observou ele. 

— Bem — disse o cão —, isso é da coleira. Sabe? Durante o dia meu amo me prende 

com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm visitá-lo. 

O lobo despediu-se do amigo ali mesmo: 

— Vamos esquecer — disse ele. — Prefiro minha liberdade à sua fartura. 
 

Ruth Rocha. Fábulas de Esopo. 7 ed. São Paulo: FTD, 1996. p. 28. 
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6. Quem participa da história? 

______________________________________________________________________________ 

7. Vamos ver se você leu com atenção o texto. 

a. Onde os dois animais se encontraram? ____________________________________________ 

b. Quem fez a primeira pergunta no texto? ___________________________________________ 

c. De quem foi a última fala do texto? _______________________________________________ 

d. Quem é que usava coleira? _____________________________________________________ 

e. Quem gostava de liberdade? ____________________________________________________ 

 

 

8. Houve um rebuliço no texto e as palavras estão com as letras 

fora do lugar. Você consegue arrumar tudo? Mostre que sabe! 
 

b l o o  ___________________________   o c i a n m h__________________________  

r s a u a s t s_______________________   e a i o l c r____________________________  

e d p n r e  ________________________   a i m ó t _____________________________  

o a i m g  _________________________   a o e s l d f o  _________________________ 
 

9. Escolha palavras da questão anterior e crie frases com sentido. Lembre-se de usar palavras 

que indicam características e ideia de tempo, lugar, modo ou dúvida. 

 

 

 

 

 
 

10. Reescreva as frases, corrigindo os erros que aparecem. 

a) – Companheiru, você está com ótimu aspecto: gordu, o pelo lustrosu...  

______________________________________________________________________________ 
 

b) Mas di repenti u lobu reparo numa coisa. 

______________________________________________________________________________  
 

c) U lobu despedio-si du amigu ale mesmu: 

______________________________________________________________________________  
 

d) – Vamus esquecer – dissi eli. – Prefiru minha liberdadi à sua fartura. 

______________________________________________________________________________ 
 

e) – Doranti o dia meo amu mi prendi com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas 

que vêm visitá-lu. 

______________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______ 
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 ATIVIDADE   29      ___/___/______ 

 

Releia o texto da página 62. 
 

1. Você viu que houve muitas conversas no texto, não foi? 

Essas conversas são feitas pelos 

(A) personagens.                                   (B) autores. 
 

2. Essas conversas são chamadas de            

(A) diálogos.                                          (B) opiniões. 
 

3. Retire do texto um exemplo em que o personagem utiliza diretamente sua fala durante o 

texto. 

______________________________________________________________________________ 

4. Quais os principais personagens do texto? 

______________________________________________________________________________ 

5. Os personagens estavam conseguindo ter uma boa relação. O problema que veio a aparecer 

entre eles foi 

(A) a gordura e a forma do pelo do cão. 

(B) o desejo de fartura do lobo. 

(C) o lobo precisar arrumar um amo. 

(D) o lobo perceber a coleira do cão. 
 

6. Como é o desfecho desse texto? 

______________________________________________________________________________ 

7. Responda as questões de acordo com o texto. 

a. O texto possui um título e vários parágrafos? ____________________________________ 

b. O texto que você leu é uma fábula ou um conto? _________________________________ 

c. O texto que você leu mostrou alguma lição de moral? ______________________________ 
 

8. Textos que possuem personagens e são escritos com parágrafos, geralmente,  

(A) narram alguma história.                                                          (B) ensinam a fazer alguma coisa. 
 

9. Vamos entender um texto narrativo. Vá completando ou peça ajuda ao seu professor. 

a. O texto foi contado por uma pessoa, que a gente chama de _______________________, que 

é a pessoa que narra alguma história. 

b. Os personagens são as pessoas ou animais que participam da ______________________. 

c. Nessas histórias acontecem alguns fatos e há um _______________, feliz ou não. 
 

10. Em: “pelo lustroso...” (l.4), as reticências revelam 

(A) continuidade.                            (B) dúvida. 

(C) interrupção.                               (D) sentimentos. 
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11. Em: “O que é isso no seu pescoço, amigo?” (l.10), a interrogação além do questionamento, 

também expressa 

(A) amizade.  (B) curiosidade. (C) hesitação. (D) medo. 
 

12. As palavras “minha” e “sua” estabelecem relação de 

(A) causa. (B) modo. (C) posse. (D) tempo. 
 

13. Em: “sou bem tratado” (l.6), a palavra BEM dá ideia de 

(A) conclusão. (B) explicação. (C) intensidade. (D) modo. 
 

14. No trecho “Um lobo e um cão encontraram-se (...)” (l. 1), o termo E estabelece ideia de 

(A) adição. (B) explicação. (C) finalidade. (D) oposição.  
 

15. Leia o texto para responder às questões 15 e 16. 

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/517632550893192761/?nic=1a> Acesso em: 24.out.2019. 
 

16. O fato que gera o humor é 

(A) a descoberta do maluquinho. 

(B) a menina fugir das sacolas plásticas. 

(C) a presença da água viva na praia.  

(D) o grito da garota no banho de mar. 

17. No terceiro quadro, a expressão do menino maluquinho é de 

(A) alívio. (B) medo. (C) revolta. (D) surpresa. 

 

Vamos ouvir e escrever uma pequena FÁBULA! 
PLANEJAR   
1º - O professor vai ler uma fábula bem interessante para vocês ouvirem. 
2º - Depois, vocês vão conversar sobre o assunto da fábula, vão ver se compreenderam ou não.  
3º - O professor vai ler novamente a fábula e vocês vão ouvir com atenção. 
4º - Momento de falar sobre o que entenderam da fábula. 
 

ESCREVER 
1º - O professor vai ditar a mesma fábula para vocês escreverem no caderno. 
2º - Todos vão ficar concentrados para não errar nem esquecer nada na hora que o professor 
estiver ditando. 
3º - Ao terminarem de escrever, todos vão fazer a leitura coletiva da fábula. 
 

Lembrem-se de que na escrita as palavras são separadas e que as letras precisam ser bonitas. 
Peguem os seus cadernos e boa redação!  

https://br.pinterest.com/pin/517632550893192761/?nic=1a
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 ATIVIDADE   30      ___/___/______ 

 

REVISAR 

1. Vamos revisar o texto que escrevemos ontem? 

 

2. Vamos refazer duas leituras bem importantes. Primeiro o texto “Floresta 

Amazônica”, depois “O lobo e o cão”. Capriche na fluência! 

 

3. Complete as informações sobre os textos “O lobo e o cão” e “Floresta Amazônica”. 

a. O texto que é um informativo é ____________________________________________ 

b. O texto que é uma fábula é _______________________________________________ 

c. O texto informativo é _____________________________________________________ 

d. O texto narrativo é  _____________________________________________________ 
 

4. Qual o texto que você achou mais difícil de entender, “O lobo e o cão” ou “Floresta 

Amazônica”? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________ 

5. Vamos reforçar o que vimos. Preencha corretamente com os dados dos dois textos 

ASPECTOS DO TEXTO O LOBO E O CÃO FLORESTA AMAZÔNICA 

Gênero textual?   

Para que serve?   

Sobre o que fala?   

Tipologia   

Tem personagens ou 

especialistas? 

  

Fonte?   

Real ou fictício?   
 

6. Os dois textos apresentam algum tipo de semelhança? Justifique sua resposta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nesta atividade você descobriu que um texto informativo e uma 
fábula têm características diferentes. Fique sempre atento aos elementos 
correspondentes a cada tipologia e gênero textual. Seja esperto! 
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7. QUEM SABE PINTA!  

a) Nasce do cajueiro, o suco é uma beleza. 

    Coladinho vem a castanha e viva a natureza! 

 

 
 

b) É uma casa verdinha, com paredes branquinhas. 

    Para matar sua sede tem deliciosa aguinha. 

 

 
 

c) Casinha branca sem porta e sem tranca. 

 

 
 

8. Transforme as frases declarativas afirmativas em negativas e vice-

versa. 

a. “Eu tenho comida na hora certa” 

_________________________________________________________ 

b. “Eu sou bem tratado...”  

_________________________________________________________ 

c. “ — Vamos esquecer — disse ele.”  

_________________________________________________________ 
 

9. Escreva frases: 

Declarativa afirmativa ___________________________________________________________ 
_ 

Declarativa negativa _____________________________________________________________ 

Interrogativa ___________________________________________________________________ 

Exclamativa ____________________________________________________________________ 
 

10. Na frase “Eu tenho comida na hora certa”, qual ideia a expressão destacada indica? 

(      ) lugar  (      ) tempo  (      ) modo 

 

11. Escreva mais duas expressões que indiquem ideia de tempo. 

_________________________  _________________________ 
 

12. Elabore frases com as expressões que você escreveu na questão anterior. 
____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 
 

13. O (a) professor (a) lerá pra vocês um texto bem interessante. Fiquem bem 
atentos e aproveitem. 

jaca jerimum caju cacau 

coca cajá castanha coco 

oca ovo casa oco 
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REVISÃO 2  
Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3. Leia o texto e responda às questões 4 e 5. 

Flor não dá em alga 
 Além das gramas marinhas, existem 
no mar outros tipos de plantas, como 
algumas algas. Porém, elas não produzem 
flores. 
 Então, em se tratando de flores do 
mar, as gramas marinhas não são as únicas 
donas do pedaço!  
 Por outro lado, se olharmos para 
ambientes de água doce, como vários lagos 
e lagoas, veremos que também existem 
outras plantas aquáticas que produzem 
lindas flores coloridas e, muitas vezes, bem 
grandes, como a vitória-régia e as ninfeias. 
 

 

Renata Perpetuo Reis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro. Revista Ciência Hoje. Ano 22, nº 205, setembro de 

2009. 
 

1. Segundo o texto, no mar, além das gramas 
marinhas, também existem  
(A) águas. 
(B) algas. 
(C) flores. 
(D) lagoas. 
 

2. O trecho que expressa uma opinião sobre as 
gramas marinhas é  
(A) “as gramas marinhas não são as únicas 

donas do pedaço!”  

(B) “as flores são bem grandes, como a vitória-

régia e as ninfeias.” 

(C) “existem no mar outros tipos de plantas, 

como algumas algas.” 

(D) “existem outras plantas aquáticas que 

produzem lindas flores”.  
 

3. O assunto principal do texto é  
(A) os ambientes de água doce. 

(B) a grama e as flores. 

(C) as plantas aquáticas. 

(D) os lagos e as lagoas. 

O “sentido da aranha” 
 

  O que o Homem-Aranha é capaz de 

fazer? Sua força e agilidade são 

proporcionais às de uma aranha e a 

habilidade de aderir e escalar paredes já faz 

dele um ser especial. 

  Ele conta também com um sentido 

que o alerta dos perigos: é o chamado 

“sentido de aranha”, que lhe permite se 

locomover entre os prédios de Nova York. 

   A aranha usa lançadores de teias que 

aderem a qualquer superfície e podem ser 

usados também como armas. Força, 

agilidade, aderência, sentido de aranha e 

teias... Mais do que isso, o Homem-Aranha 

também conta com uma resistência física 

muito grande e uma resistência psicológica 

maior ainda, pois a tragédia acompanha a 

vida de nosso escalador de paredes. São 

muitas as perdas e dilemas pelos quais ele já 

passou e nesses momentos o que salva 

nosso herói é o fato de ele ser Peter Parker. 
 

Disponível em: <https://marvelvc.com.br/hq_homem-

aranha-filme.htm>.  Acesso em: 16.jul. 2018. 

 

4. Esse texto fala principalmente sobre  

(A) os dilemas do Homem-Aranha. 

(B) os perigos que o herói enfrenta. 

(C) os amigos do Homem-Aranha. 

(D) os tipos de teias de aranha. 
 

5. O texto é contado  

(A) pelo autor e pelo leitor. 

(B) pelo narrador. 

(C) pelo narrador e pelo personagem. 

(D) pelo personagem. 
 

http://www.marvelvc.com.br/HQ_HOMEM-ARANHA-FILME.HTM
http://www.marvelvc.com.br/HQ_HOMEM-ARANHA-FILME.HTM
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Leia o texto e responda às questões 6, 7 e 8. 8. A palavra “legítimos” (linha 16) tem o 

mesmo sentido de 

ABC da água 

Material disponível na internet traz 
informações sobre um dos recursos naturais 

mais ameaçados 
“A água do nosso planeta vai acabar”. 

“É preciso conservar e manter os rios 

limpos”. “Feche essa torneira, menino!” 

Quem nunca ouviu frases assim antes? Se 

você, porém, não quer apenas escutar 

recomendações, mas entender melhor por 

que é preciso poupar e manter limpa a água 

da Terra, além de descobrir maneiras de fazer 

isso na prática, precisa conhecer o projeto Pé 

na Água. Criado por pesquisadores da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 

com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

ele mantém, na internet, uma série de 

materiais que vão transformar você e seus 

amigos de escola em legítimos defensores da 

água! 
 

 

Cathia Abreu. Ciência Hoje das Crianças. 24 out. 2008. 

 

6. A respeito do desperdício de água no 

planeta Terra, observe as frases “A água do 

nosso planeta vai acabar” e “É preciso 

conservar e manter os rios limpos”. (linhas 1 a 

3). Elas expressam  

(A) dados de pesquisas. 

(B) informações reais. 

(C) notícias erradas. 

(D) opiniões pessoais. 
 

7. O assunto principal do texto é a 

(A) criação de projetos ambientais. 

(B) descoberta de recursos naturais. 

(C) formação de defensores da água. 

(D) preservação da água na Terra. 

(A) diferentes. 

(B) duvidosos. 

(C) falsos. 

(D) verdadeiros. 

_____________________________________ 

Para responder às questões 9 e 10, leia o 

texto a seguir.  

O asno e a carga de sal 

Um asno (burro) carregado de sal 

atravessava um rio. Um passo em falso e 

caiu na água. O sal, então, derreteu e o 

asno (burro) se levantou mais leve. Ficou 

todo feliz. Um pouco depois, carregando 

esponjas às margens do mesmo rio, pensou 

que se caísse de novo ficaria mais leve e 

caiu de propósito nas águas. O que 

aconteceu? As esponjas ficaram 

encharcadas e, impossibilitado de se 

erguer, o asno morreu afogado.  

Algumas pessoas são vítimas de suas 

próprias artimanhas. 
Fábulas de Esopo. 

 

Disponível em: 
<http://fabulasdiversas.blogspot.com/2013/07/o-asno-e-

carga-de-sal.html>. Acesso em: 16.jul. 2018. 
 

9. O que causou a morte do asno foi 

(A) o peso das esponjas encharcadas. 

(B) o peso do carregamento de sal. 

(C) ter sido vítima de algumas pessoas. 

(D) um passo em falso à beira do rio. 
 

10. A frase que finaliza o texto “Algumas 

pessoas são vítimas de suas próprias 

artimanhas.” expressa   

(A) uma informação do texto. 

(B) uma lição de moral. 

(C) uma opinião do asno. 

(D) um elogio de Esopo. 

http://fabulasdiversas.blogspot.com/2013/07/o-asno-e-carga-de-sal.html
http://fabulasdiversas.blogspot.com/2013/07/o-asno-e-carga-de-sal.html
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Leia o texto e responda às questões 11 e 12. 

Delícia de coco 

Ingredientes 

- manteiga para untar 

- farinha de trigo para polvilhar 

- 6 ovos 

- 1 vidro de leite de coco 

- 1 lata de leite condensado 

- 300g de coco fresco ralado 

- 3 colheres (de sopa) de farinha de trigo 

- 1 colher de sopa de fermento em pó 

Modo de fazer 

Unte e polvilhe com farinha uma forma 

redonda de aro desmontável e reserve. Ligue 

o forno em temperatura média. Na batedeira, 

bata os ovos e depois acrescente os demais 

ingredientes pela ordem. Bata até obter uma 

massa lisa e homogênea. Despeje a massa na 

forma preparada e leve ao forno quente para 

assar por 25 minutos. Faça o teste do palito: 

se sair seco, o bolo estará pronto. 
 

 

Disponível em: <https://glo.bo/2uuQFqb>. Acesso em: 17 jul. 2018. (Adaptado) 

 

11. O texto serve para  

(A) anunciar a venda de produtos. 

(B) ensinar a fazer uma comida. 

(C) listar produtos para compra. 

(D) orientar sobre uma brincadeira. 

 

12. A palavra “Ingredientes” possui o 

mesmo sentido de 

(A) doces. 

(B) materiais. 

(C) modos. 

(D) receitas. 
 

Leia o texto e responda às questões 13 e 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: <http://www.espacoeducar.net/2010/08/45-tirinhas-do-menino-maluquinho.html>. Acesso em: 16 jul. 2018. 

 

13. O fato engraçado do texto está na frase  

(A) “Ei! Aonde você vai?”  

(B) “Este mês não vai dar!” 

(C) “Vamos ter que tirar sua mesada!” 

(D) “Pra viver sem mesada, só regredindo 

pra fase de bebê!” 

14. Nesse texto foi utilizada a linguagem   

(A) científica. 

(B) culta. 

(C) informal. 

(D) poética. 

 

Este mês não vai dar! Vamos 
ter que tirar sua mesada! 

Pra viver sem mesada, só 
regredindo pra fase de bebê! 

Ei! Onde você 
vai? 
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Leia o texto e responda às questões 15 e 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://www.google.com/search?q=tirinhas+do+manolito&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa= 
X&ved=0ahUKEwjKrJ2TrKTcAhWQr1kKHWFDAigQsAQIJw&biw=1366&bih=654. Acesso em: 16 jul. 2018. 

 

15. Pela leitura do texto e ilustração, percebe-se que o menino 

(A) estava triste com o pedido que fez. 

(B) estava com dificuldades nos estudos. 

(C) ficou aborrecido com a máquina. 

(D) queria faltar à aula para divertir-se. 

 

16. O balão do 2º quadrinho é diferente dos outros. Seu formato indica que o personagem, a 

máquina, está 

(A) cantando. 

(B) cochichando. 

(C) gritando. 

(D) pensando. 
 

UMA MÁQUINA DO TEMPO. 
QUERO VOLTAR UM DIA ATRÁS. UM DIA, POR QUÊ? 

BEM, É QUE ME ESQUECI DE 
ESTUDAR PRA PROVA DE HOJE, 
SABE, NÉ? 

https://www.google.com/search?q=tirinhas+do+manolito&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjKrJ2TrKTcAhWQr1kKHWFDAigQsAQIJw&biw=1366&bih=654
https://www.google.com/search?q=tirinhas+do+manolito&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjKrJ2TrKTcAhWQr1kKHWFDAigQsAQIJw&biw=1366&bih=654
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Leia o texto e responda às questões 17 e 18. 
 

O VELHO CROCODILO 
 

Amanhã vai casar-se o velho crocodilo. 

Pensa e pensa sentado na margem do Nilo: 

Pra noiva crocodila, o que dar de presente? 

Talvez uma escova, uma fita ou um pente. 

Pras pestanas? Pulseiras? Ou talvez um anel? 

Finalmente decide: será um chapéu. 
 

E sentado assim, lá na margem do Nilo, 

Pensa em quem convidar o senhor crocodilo. 

Pensa: doce ou salgado será o banquete? 

E quanto à sobremesa: quem sabe sorvete? 

Ou quem sabe salame? Ou arenque do mar? 

Pensa o velho crocó: como é duro casar! 
 

Tatiana Belinky. Di-versos Hebraicos. São Paulo: Scipione, 1994. 

 

17. Em “Finalmente decide: será um chapéu.” (linha 6), a pontuação no final do trecho expressa  

(A) admiração. 

(B) afirmação. 

(C) ordem. 

(D) dúvida. 

 

18. Entende-se que, no dia do casamento, o Senhor Crocodilo demonstra estar  

(A) arrependido. 

(B) confuso. 

(C) irritado. 

(D) triste. 
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 Texto para as questões 19 e 20. 

Vida de papel 

Estava sossegado no meu canto, quando o homem me abriu e me encheu de pipocas. Sem a 
menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando. 

Ela comia pipocas com os olhos, boca e dentes de muita fome. 
Quando acabou, meteu a boca dentro de mim, soprou um grande sopro e eu comecei a estufar... 

Bum!!! Tudo chocalhou! Um terremoto? 
Não era não! A rua continuava no mesmo lugar, com mais pessoas apressadas, as buzinas 

tocando... Tudo nervoso, mas normal. 
A mulher deu uma gargalhada e sem mais nem menos, me deixou cair ali, no meio da rua! 
Mal tinha me levantado, quando veio um carro a toda velocidade pra cima de mim! Só me livrei 

daquele amasso achatante porque uma ventania me empurrou pra calçada. 
Vi um guri esquisito vindo pro meu lado. 
Ele começou a me chutar, sem a menor consideração. Logo eu que não tinha feito nada! Fui 

rolando rua abaixo até que ele resolveu seguir em frente, sozinho. Foi embora sem nem dizer um 
“muito obrigado” ou “desculpe-me o mau jeito”.[...] 

 

SKRONSKI, Rosana. Vida de papel. Curitiba: Arco-Íris, 1992. 
    

19. No trecho “ele resolveu seguir em frente, sozinho.” (linha 23), a palavra em destaque está 
substituindo  
(A) carro. 
(B) guri esquisito. 
(C) homem. 
(D) saco de pipoca.  
 
 

20. Nesse texto, os problemas do saco de papel iniciaram quando 
(A) a mulher meteu a boca no saco e soprou forte.  
(B) a rua ficou muito movimentada e barulhenta. 
(C) o garoto começou a chutar o saco pelas ruas. 
(D) o homem abriu e encheu o saco de pipocas. 
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Leia os textos e responda às questões 21 e 22. 

TEXTO 1 
Imigrantes japoneses 

Dezoito de junho de 1908: o navio Kasato-Maru atracou no porto de Santos – São Paulo – 
trazendo os primeiros habitantes de olhos puxados. A bordo, 781 pessoas fugiam da falta de 
emprego no Japão em busca de novas oportunidades. Aqui, logo foram encaminhadas às 
fazendas paulistas de café.  
Hoje, o Brasil tem a maior colônia nipônica (japonesa) fora do Japão: são mais de um milhão de 
pessoas, entre japoneses e descendentes.  
 

Revista Nova Escola, fev. 1998. 
 

TEXTO 2 
O museu da imigração 

Uma parte da história dos imigrantes que chegaram ao estado de São Paulo pode ser vista no 
Museu da Imigração, localizado no bairro do Brás, região central de São Paulo. 
O prédio que abriga o museu foi construído em 1887 e funcionou como hospedaria dos 
imigrantes. Eles chegavam da Europa no porto de Santos e depois vinham para a capital, de 
trem. Até conseguirem um emprego, eles ficavam em grandes dormitórios coletivos e ali 
recebiam comida e assistência médica.  
 

Folha de São Paulo, 16/3/1998. 
 

 
21. Os textos A e B possuem o mesmo assunto, que é  
(A) a chegada dos imigrantes ao Brasil. 
(B) as fazendas paulistas de café. 
(C) os europeus em São Paulo. 
(D) os japoneses que moram no Brasil. 
 
22. Segundo o Texto A, o motivo que levou muitos japoneses a fugirem do Japão foi  
(A) a criação da maior colônia japonesa. 
(B) a curiosidade de conhecer o Brasil. 
(C) a falta de emprego.  
(D) a plantação de café. 
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Atividade 1                     _____/_____/_____ 

 

Localização  
 

 

 
 

A imagem abaixo mostra um dos corredores da escola em que Carlos estuda.  

Leia as afirmações a seguir. 

✓ A sala de aula do 1º ano fica em frente à secretaria e ao lado da sala do 2º ano. 

✓ A sala de aula do 5º ano está mais próxima do banheiro masculino. 

✓ Ana está mais próxima à sala do 4º ano. 

✓ A sala da diretoria fica no final do corredor. 

✓ Beto é a criança que está mais distante do banheiro e Bia, a mais próxima. 

 

1. Identifique na imagem cada uma das salas e nome dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Vamos descobrir como nos localizar no espaço que nos cerca? 
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Localização nas ruas 
 

A professora trouxe um mapa para a turma e explicou que as ruas são 

representadas por linhas tracejadas e cada esquina é representada pelo encontro de duas 

ruas. 

 

 
 

Observe o mapa e responda às perguntas abaixo. 

2. Sabendo que Bruno mora na Rua 1, responda completando as frases. Para responder 

corretamente, você deve se colocar na posição de Bruno. 

a) Se ele sair de casa e andar duas quadras para esquerda, ele chegará à Rua____________. 

b) Do cinema, se ele prosseguir pelas Ruas 7 e 8, passará em frente ao _________________. 

c) Saindo de casa e andando pela Rua 4, virando à esquerda na Rua 9, ele pode chegar na 

________________ ou na ________________. 
 

3.  Uma pessoa mudou-se para uma casa vizinha a de Bruno, na Rua 1. Ela quer ir ao comércio 

fazer compras. Que orientações Bruno pode lhe dar? (Compare sua resposta com a de seu 

colega).  

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 2                    _____/_____/_____  

Localização e movimentação em mapas 
 

 

 

 

 

Leia o problema, consulte o esquema e responda às questões. 
 

Caio e sua família fizeram um passeio para uma região de chácaras e sítios. Certo 

morador do local deu as seguintes instruções para que a família chegasse ao destino desejado: 

“Sigam em frente; virem na 1ª estrada à esquerda, entrem na 1ª estrada à direita; virem na 2ª 

estrada à esquerda, e se aproximem da porteira à direita.” 

 

1. Veja o mapa da região abaixo.  

 
a) Trace o caminho no mapa, seguindo as instruções do morador. 
 

b) Onde eles chegaram?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Existem outros caminhos possíveis? Trace outros caminhos e veja qual deles seria o 

caminho mais curto. 

  

  
Que tal estudarmos um pouco mais sobre localização e percursos? 
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2. Observe o mapa e responda às questões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partindo de sua casa, Patrícia segue em frente. Depois, pega a quarta rua virando à esquerda. 

Em seguida, atravessa a avenida à frente. 
 

a) Onde Patrícia chegou? ______________________________________________________ 
 

b) Descreva o caminho mais curto que levará Patrícia ao supermercado. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

3. A mãe de Luísa não sabia como chegar à casa de uma tia que mora na praia. Quando ela 

chegou à avenida que contorna a praia, na altura da Rua Getúlio Vargas, ligou para Luísa 

pedindo que descrevesse onde era a casa da tia. Luísa consultou o mapa abaixo e conseguiu 

ajudar a mãe. 

 
Trace o percurso no mapa e escreva o que você diria para ajudar a mãe de Luísa a localizar a 

casa da tia. 
 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
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Atividade 3                    _____/_____/_____ 

Os sólidos geométricos  

 

 

 

 

Ao nosso redor, vemos muitos objetos que têm a forma de figuras geométricas não 

planas, também conhecidas como sólidos geométricos. Veja alguns deles. 

 

1. Cada sólido representado a seguir é identificado por um número. Use essa identificação 

e transcreva seus nomes no espaço abaixo. 

 
(Cubo) 01 

 

 
(Paralelepípedo) 02 

 
(Cilindro) 03 

 
(Prisma) 04 

 
(Cone) 05 

 
(Prisma) 06 

 
(Pirâmide) 07 

 
(Esfera) 08 

 

01 – ________________________________.  05 – _________________________________. 
 

02 –________________________________.  06 – _________________________________. 
 

03 – ________________________________.  07 – _________________________________. 
 

04 –________________________________.  08 – _________________________________. 

Muitos dos objetos que nos rodeiam têm formas que lembram sólidos 
geométricos. Vocês se lembram dos sólidos geométricos? Conversem um 
pouco sobre isso. 
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2. Com qual sólido geométrico estes objetos se parecem?  

                                              

                                                      
 
 
 
 
 

3. Observe a tabela. 

1 

   

2 

   

3 

   

 A B C 

Encontre a localização dos sólidos geométricos utilizando uma letra e um número. 

Pirâmides →   Esferas →   

Cubos →   Paralelepípedos →   

Cilindros →   Cones →   

4. Cite alguns objetos que lembram os seguintes sólidos geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilindro 

Cone 

Cubo 

Esfera 
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Cada uma das partes planas de qualquer sólido se chama face. 
Os segmentos de retas, de encontro das faces (dobras da caixa), são o que chamamos 
de arestas. 
Os pontos de encontro das arestas são chamados vértices. 

 

Atividade 4                    _____/_____/_____ 

Os sólidos geométricos  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Nomeie as figuras tridimensionais e responda. 

 

 

 

 

 

 

   

    
    

 

 

 

 

 

   

    

Quais desses sólidos 

a) possuem face arredondada? __________________________________________________ 

b) possuem apenas faces planas? ________________________________________________ 

c) possuem uma face arredondada, uma face plana e um vértice? ______________________ 

d) não têm faces planas? _______________________________________________________ 

Vamos refletir um pouco sobre os sólidos que conhecemos, observando o que 
eles têm de semelhante e de diferente!  
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2. Complete. 

O cubo é um sólido geométrico que apresenta: ____arestas,____ vértices e _____ faces. 

 

 

3. Veja os sólidos e informe o número de 

 

                                                                  FACES ______________________ 

                                                                  VÉRTICES ___________________ 

                                                                  ARESTAS____________________ 

 

 

                                                                  FACES ______________________ 

                                                                  VÉRTICES ___________________ 

                                                                  ARESTAS ___________________ 

                                                                            

 

                                                                  FACES ______________________ 

                                                                  VÉRTICES ___________________ 

                                                                  ARESTAS____________________ 

 

 

4. Descubra qual é o objeto diferente em cada caso e circule-o. Em seguida, explique por que 

você o escolheu. 
a) 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
b) 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
  



CADERNO 1 – MATEMÁTICA                                                                                                                                   4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 11 

 

Atividade 5                    _____/_____/_____  

O dinheiro 

 

 

 
 

Veja os preços de alguns produtos no supermercado. 

 

 

1. Agora vamos completar a tabela abaixo. 

Produto Preço Valor por extenso 

Azeite   

 R$ 4,60  

Leite   

  Dois reais e dez centavos 

Margarina   

 R$ 3,50  
 

2. Responda como deve ser feita a leitura dos preços dos produtos abaixo.                                                       

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Conversem sobre a moeda utilizada no Brasil, o Real. Discutam sobre os 
símbolos que usamos para representá-la e as cédulas e moedas utilizadas.  
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3. Veja as quantias em dinheiro que Bruno e Leila possuem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quantos reais o Bruno tem? __________________________________________________ 

b) Quantos reais a Leila tem? ___________________________________________________ 

c) Qual dos dois tem mais dinheiro? _____________________________________________ 

 

4. Seu Raimundo tem uma barraca de feira. Ele vende abóboras. 

Cada abóbora custa R$ 8,00. 

 

a) Maria comprou uma abóbora e pagou com uma nota de R$ 

10,00, e Seu Raimundo deu o troco em moedas de R$ 0,50. Quantas 

moedas Maria recebeu? __________________________________ 
 

 

b) Luís também comprou uma abóbora e pagou com moedas de R$ 0,50. De quantas 

moedas ele precisou? __________________________________________________ 

 
 

c) Um cliente comprou duas abóboras e pagou com notas de R$ 5,00 e moedas de R$ 1,00. 

Represente através de desenho o dinheiro que Seu Raimundo recebeu do cliente. Depois, 

compare a resposta com seu colega. 
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Atividade 6                    _____/_____/_____ 

 

Opções de compra e venda  

 

 

 
 

1. Um micro-ondas é vendido no valor à vista de R$ 300,00. 

Caso o cliente queira comprar o produto na forma 

parcelada, o pagamento será de 4 prestações mensais de R$ 

100,00. Quanto o cliente pagará a mais se escolher a opção 

parcelada? 
 

_________ _______________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

2. Júlia comprou uma geladeira a prazo no plano de pagamento apresentado na figura 

abaixo.  

a) O que significa uma entrada de R$ 500,00?  
 

______________________________________ 
 

b) Quanto ela pagou pela geladeira? 
 

_____________________________________ 
 

c) Se tivesse comprado à vista, quanto Júlia 

economizaria? 
 

______________________________________ 
 

3. Observe a tabela de preços de uma lanchonete. 

a) João tem R$ 8,00. Ele resolveu comprar um cachorro-

quente e um suco de melão. Quanto sobrou do seu dinheiro? 

______________________________ 
 

 

b) Sua irmã Maria escolheu o lanche e o suco mais caro, e 

pagou com uma cédula de R$ 10,00. 
 

• Maria gastou _______________________. 
 

• Seu trocou foi de ____________________. 

  

 Quando sua família faz uma compra, ela faz o pagamento à vista ou a prazo? 
No cartão de crédito ou débito? Usa talões de cheque? Conversem com o 
professor sobre esses termos. 
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Cartão de crédito 

O cartão de crédito é muito utilizado para efetuar compras e 

pagamentos. Ele tem a mesma utilidade que o cheque. O banco oferece 

um limite de crédito ao consumidor. 

 

4. Alberto foi a um posto de abastecimento e colocou R$ 160,00 de 

gasolina em seu automóvel. Ele pagou com o cartão de crédito. Quando chegou a fatura do 

cartão no mês seguinte, percebeu um erro nessa compra. Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual foi o valor cobrado pelo Posto Petrogás? Escreva por extenso esse valor 
 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Quanto foi cobrado a mais na fatura do cartão? Escreva o valor por extenso. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5.  Marta tem uma cédula de R$ 50,00 e quer trocar por cédulas e moedas para facilitar o seu 

trabalho com as vendas de frutas na feira. Escreva quatro possibilidades de trocas. 
 

1ª possibilidade 2ª possibilidade 3ª possibilidade 4ª possibilidade 

 

 

 

 

 

   

 

6. Veja, na tabela, os preços de alguns produtos a prazo e à vista e descubra o valor do 
desconto para quem comprar o produto à vista. 

 

PRODUTO Valor a prazo Valor à vista Desconto 

Calça R$ 150,00 R$ 120,00  

Camisa R$ 75,00 R$ 60,00  

Sapato R$ 160,00 R$ 120,00  
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Atividade 7                    _____/_____/_____ 

 

A nossa vida e os números 

 

 

 

 

Aprendendo a contar 
 

Há muitos e muitos anos, um pastor de ovelhas precisava saber se a quantidade de 
ovelhas que ele soltava de manhã era a mesma quantidade de ovelhas que ele recolhia no final 
da tarde. 

Veja uma situação que pode ter acontecido em um tempo bem distante... 
 
 

              
Disponível em: <http://bypaulofernando.blogspot.com.br/2012/03/ilustracao-para-livros-didaticos.html>. Acesso em: 

7.nov.2018 

 
De manhã, o pastor separava uma pedrinha para cada ovelha que levava para pastar. 

Essas pedrinhas eram guardadas em um saquinho. 
À tarde, o pastor comparava a quantidade de ovelhas que voltava do pasto com a 

quantidade de pedrinhas do saquinho. Se não sobrassem pedrinhas após a passagem do 
rebanho, ele saberia que todas as ovelhas haviam voltado. 

Desde a utilização das pedrinhas, muito tempo se passou.  
E, hoje, os números estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Eles podem 

indicar: 

• Contagem – Exemplo: um time de futebol tem 11 jogadores. 

• Medida – Exemplo: a porta tem 2 metros de altura. 

• Ordem – Exemplo: o atleta ficou em 3º lugar. 

• Código – Exemplo: o carro de número 23 venceu a competição. 
  
 

 

 

Para cada ovelha que 
sai para pastar, coloco 

uma pedra no 
saquinho. 

 

Para cada ovelha que  
volta no final do dia, retiro 
uma pedra do saquinho. 

 

Vocês farão uma lista coletiva das situações do seu dia a dia onde os números 
aparecem. 
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1. Dê exemplos de situações do nosso dia a dia em que usamos números para 

a) contar. b) medir. c) ordenar. d) codificar. 

 

 

 

 

 

   

 

2. Leia o texto a seguir e marque com um X a função dos números destacados. 

 

 

 

3. A tabela mostra a colocação de seis países nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. 

Desempenho dos países nos Jogos Olímpicos de 2016 

País Posição Ouro Prata Bronze Total de Medalhas 

Brasil 13º 7 6 6 19 

Argentina 27º 3 1 0 4 

França 7º 10 18 14 42 

Estados Unidos 1º 46 37 38 121 

Cuba 18º 5 2 4 11 

China 3º 26 18 26 70 
 

a) Qual país foi o maior vencedor nas olimpíadas do Rio? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

b) Em qual posição o Brasil ficou, ao final dos Jogos Olímpicos do Rio? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

c) Em qual coluna os números representam ordem?  
 

____________________________________________________________________________ 
 

d) Em quais colunas os números representam contagem?  
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

  

 Código Medida Ordem Contagem 

192 
    

2001 
    

1 
    

11º 
    

Em uma partida que 
durou 192 minutos, o brasileiro 
Gustavo Kuerten (Guga), no ano 
de 2001, venceu o torneio de 
Roland Garros na quadra 1, 
conquistando seu 11º título. 
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1  10 100 
1.000 

 

Atividade 8                    _____/_____/_____ 

Sistema de numeração decimal 

 
 

 

 

 

O nosso sistema de numeração decimal tem esse nome porque é formado por dez 

símbolos chamados de algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos são agrupados 

de 10 em 10, e com isso conseguimos escrever qualquer número. 

Os agrupamentos recebem nomes especiais. Veja: 

 
 

 

 

 

 

 

Exemplo: Observe o número que está representado no QVL.  

 

 

 

 

• Escrita por extenso:  

Dois mil, duzentos e treze 
 

• Forma decomposta:  

2000 + 200 + 10 + 3 

  

Vamos começar a aula relembrando as características do sistema de 
numeração decimal. O professor vai utilizar o material dourado, ábaco ou QVL 
e vocês vão auxiliá-lo.  

1 Unidade 
de Milhar 

1 Centena 1 Dezena 1 Unidade  

Placa Cubinho Cubo Barra
ca 
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1. Represente os números no QVL ao lado e depois escreva por extenso. 

 

 
a) _________________________________________________________________________ 

                          

 
b) _______________________________________________________________________ 

 

2. Complete a tabela abaixo. 

 

Por extenso UM C D U Número decomposto 

Três mil, setecentos e quarenta e oito 

 
     

 
4 0 5 1 

 
 

     
8.000 + 900 + 30 + 7 

 

Nove mil, cento e sessenta e cinco 

 
     

     
4.000 + 40 + 4 

 

 2 0 2 0 
 

 

 

 

 

 

UM C D U 

    

 

UM C D U 
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Relembrando: 

 

Ao escrever um número no sistema indo-arábico, cada algarismo ocupa uma ordem, e cada 

ordem tem um nome específico. Veja: 
 

1. 9 2 4 

                              4 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

                              2 𝑑𝑒𝑧𝑒𝑛𝑎𝑠 = 2 × 10 = 20 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
                              9 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑠 =  9 × 100 = 900 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
                              1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟 =  1 × 1000 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 

Para facilitar a leitura, podemos escrever o número no QVL (Quadro Valor de Lugar).  

4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Unidade de Milhar Centenas Dezenas Unidades 

1 9 2 4 
 

 

3. Agora, represente no QVL abaixo os seguintes números. 

a) Dois mil e cinco. 

b) Cinco mil, oitocentos e três. 

c) Nove mil, novecentos e noventa e nove. 

d) Mil seiscentos e setenta e sete. 

e) Sete mil, setecentos e seis. 
 

4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Unidade de Milhar Centenas Dezenas Unidades 

    

    

    

    

    
 

4. Escreva os números utilizando algarismos. 

a) 1 unidade de milhar, 5 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. _____________ 

b) 9 unidades de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. _____________ 

c) 7 unidades de milhar e 8 unidades. _____________ 

d) 4 unidades de milhar, 1 dezena e 8 unidades. _____________ 
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Atividade 9                    _____/_____/_____ 

Sistema de numeração decimal 

 
 

 

1. Escreva a quantidade que representa cada algarismo dos números nas manchetes, como 
no exemplo abaixo.  

 

a)  

 

 

b)  

 

 

 

2. Descubra o número. 

a) 7 unidades de milhar, 9 centenas, 4 unidades ___________________________________ 

b) 2 unidades de milhar, 2 centenas, 2 dezenas ____________________________________ 

c) 1 unidades de milhar, 9 dezenas, 9 unidades ____________________________________ 

d) 2 unidades de milhar, 2 centenas, 7 dezenas ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos começar a aula relembrando as características do sistema de numeração 
decimal.  

Renato Aragão, o eterno “trapalhão Didi Mocó” 
Antônio Renato Aragão, nascido em Sobral aos treze dias de janeiro do ano de 1935, é 
famoso por ter liderado a série televisiva Os Trapalhões, nas décadas de 1970 e 1980. É 

também conhecido como Didi Mocó, seu principal personagem. 
Em 1998, estreou um programa inédito, A Turma do Didi. No ano 2000, festejou seus 

quarenta anos de carreira. Em 2011, foi homenageado pela escola de samba paulista X-9 
Paulistana. O enredo foi: “De eterna criança a embaixador da esperança... Renato 

Aragão, Didi Trapalhão”. 
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3. Agora, escreva os números destacados no texto no Quadro de Valor de Lugar. Como você 
faria para decompor esses números a partir da soma dos valores posicionais dos algarismos? 

U
n

id
ad

e
 d

e
 m

ilh
ar

 

C
en

te
n

a 

D
ez

en
a 

U
n

id
ad

e
 

 

    
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

= 
 

    

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
= 

 
    

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
= 

 
    

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
= 

 
    

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
= 

 
    

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
= 

 

4. O gráfico abaixo mostra as vendas de uma loja de celulares no primeiro semestre do ano 
passado. 

 
 

Observe o gráfico e escreva por extenso a quantidade de celulares vendidos: 

a) no primeiro mês do ano. 
 

___________________________________________________________________________ 

b) no mês com o maior número de vendas. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

5800 6120

7234

8760

4532

2341

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

Vendas primeiro semestre
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Atividade 10                    _____/_____/_____ 

Ordenando e comparando números  

 

 

 
 

Veja algumas datas de fatos importantes que aconteceram no Brasil. 

 

 

  

 

 

 

1. Organize-os em ordem cronológica crescente. 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Use um dos sinais de maior que (>) ou menor que (<) para comparar os números a seguir: 

1.205 _______ 1.250 3.000 + 100 _______ 2.000 + 900 

4.001 _______ 4.010 4.000 + 400 + 40 _______ 4.000 + 500 

758 _______ 587 5.000 + 700 + 2 _______5.000 + 70 + 8 
 

3. Escolhendo somente entre os algarismos a seguir, sem repeti-los, qual é o 

 
 

a) maior número que se pode formar? ___________________________________ 
 

b) menor número que se pode formar? __________________________________ 
 

c) maior número par? ________________________________________________ 
 

d) maior número ímpar? ______________________________________________ 
 

  

 

Descobrimento do Brasil 
(1500) 

Independência do Brasil 
(1822) 

Abolição da escravatura 
(1888) 

Proclamação da 
República (1889) 

Fim da Ditadura Militar 
(1985) 

Morte de Getúlio Vargas 
(1954) 

Lembram-se o que significam os símbolos > e <? Conversem um pouco sobre 
isso.  
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4. A tabela abaixo mostra as alturas (em cm) e as massas (em kg) de cinco crianças. 
 

Nome Altura Massa a) Qual é a criança mais baixa? E a mais alta? 
 
____________________________________________________ 
b) Qual é a criança mais leve? E a mais pesada? 
 
____________________________________________________ 
c) Escreva o nome das crianças em ordem crescente das alturas. 
 
____________________________________________________ 
d) Escreva o nome das crianças em ordem decrescente das massas. 
 
____________________________________________________ 
 

Artur 127 31 

Bruno 132 33 

Carla 136 42 

Diana 129 40 

Fábio 124 30 

 

5. João fez uma pesquisa sobre a produção de queijo em São Paulo no ano de 2016. 
 

TIPO DE QUEIHO PRODUÇÃO DE QUEIJOS DE SÃO PAULO 

Muçarela 6.500 toneladas 

Provolone 1.000 toneladas 

Parmesão 1.500 toneladas 

Requeijão 9.000 toneladas 

Prato 1.750 toneladas 

Ricota 1.250 toneladas 

Minas 500 toneladas 
Fonte: DOIE/DIPOA/DAS/MAPA – LEITE BRASIL 

a) Organize os números em ordem decrescente. 
 

       
 

 

 
 

 

 

 

6. Complete os quadros. 

Antecessor Número Sucessor  Antecessor Número Sucessor 

 100    2.010  

 790    1.001  

 1.000    3.768  

 1.299    8.009  

Lembram-se o que significam as palavras sucessor e antecessor? Façam um 
cartaz, explicando estes conceitos.  
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Atividade 11                    _____/_____/_____ 

Reta numérica 

 

 

 
 

 

Leia o texto. 

 

Prova Brasil 

 

A Prova Brasil é uma avaliação criada em 2005 pelo Ministério 

da Educação. Tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino. A 

cada dois anos, estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino 

Fundamental da escola pública participam desta prova. 
Disponível em: <http://www. portal.mec.gov.br/prova-brasil>. Acesso em: 7.nov.2018 
 

 

1. Agora, complete a reta numérica, com os anos em que aconteceu a Prova Brasil. 

 

 

 

2. Complete a reta numérica com os números que estão faltando. 
 

 
 

3. Represente através de uma reta numérica. 

a) Os números pares maiores que 216 e menores 234  

 
 

b) Os números ímpares maiores que 999 e menores 1.013  

 
 

c) Os números pares entre 1.888 e 1.902 

 

Relembrem a localização dos numerais na reta numérica.  
Precisaremos lembrar também o que são números pares e ímpares!  

2005                                                                     2011                                                                             
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4. Descubra a sequência de números nas retas abaixo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. Qual é o valor das letras na reta numérica abaixo. 

      

         

 

 

A= _____________  B= _____________  C= _____________ 

 

6. A reta numérica a seguir é de uma estrada em que cada ponto representa a distância, em 

quilômetros, em relação à cidade de Santa Rosa. 

 
 

a) Preencha a tabela com as distâncias das demais cidades em relação à Santa Rosa. 

 

Cidade Distâncias 

Vila Nova  

Formosa  

Aurora  

 

b) Qual é a distância de Vila Nova até Formosa? ______________________ 
 

c) Qual é a distância de Formosa até Aurora? ________________________ 
  

   

340                                 350              355                                365                                375 

 

   

 200              250                                350            400                                 500             550 

1.000             A            1.200           1.300             B            1.500        1.600              C             1.800 



CADERNO 1 – MATEMÁTICA                                                                                                                                   4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 26 

Atividade 12                    _____/_____/_____ 

Adição sem reagrupamento 

 
 

 

 
Na vida diária, usamos muitas vezes a operação da adição. A adição está relacionada 

com a ideia de juntar. Veja o exemplo: 
A tabela abaixo mostra o público de um circo que se apresentou na cidade. Observe a 

frequência do público (adultos e crianças). 
 

 Sexta-feira Sábado 

Crianças 423 334 

Adultos 304 355 

 
O total de crianças que assistiram aos espetáculos nos dois dias da semana foi: 
 

UM C D U  Representação no ábaco 

 
           7         5        7 

 4 2 3 → 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎             
+ 3 3 4 → 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎             

 7 5 7 → 𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑜𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
 

Agora é sua vez de responder! 

1. Responda de acordo com os dados da tabela acima. 
a) Qual dia teve o maior público infantil? 
 

_____________________________________________________ 
 

b) Qual dia teve o menor público adulto? 
 

_____________________________________________________ 
 

c) A adição é uma operação que serve para juntar ou separar? 
 

_____________________________________________________ 
 

d) Descubra o público total na sexta-feira e no sábado. Depois, 
responda qual dia teve o menor público. 
 

_____________________________________________________ 

Vamos começar a aula relembrando o algoritmo da adição. O professor vai 
utilizar o material dourado ou QVL e vocês vão auxiliá-lo.  
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2. Considere os seguintes números: 
 
 
 
 
Calcule os totais obtidos com: 
a) a soma dos dois números menores;  
 

________________________________ 
b) a soma dos dois números maiores;  
 

___________________________________ 
c) a soma do maior número com o menor. 
 

___________________________________ 
 

3. Descubra quais são os algarismos que faltam e anote nos quadradinhos. 

a)  

 5 8  
 

 
 

 b)  

  
 

6 4 3 

+ 3  
 

2 5 + 1  
 

2  
 

  
 

9 9 8  9 8  
 

9 
 

 
Adição com um reagrupamento 

Veja um exemplo de adição com reagrupamento. 
 

UM C D U 

2 4 5 6 

3 4 8 0 

5 9 3 6 

 
Agora é sua vez! 

4. A cidade Nova Morada tem cerca de 8.069 habitantes. O 
ensino público da cidade conta com 2.294 matriculados no 
Ensino Fundamental e 625 matriculados no Ensino Médio. 
Quantos estudantes estão matriculados no ensino público, em 
Nova Morada? ___________________________________. 
 

5. O preço de uma televisão é 1.674 reais para pagamento à 
vista. A compra ainda pode ser a prazo, financiada em 12 
prestações iguais e, nesse caso, o preço sofre um acréscimo de 
275 reais. Qual o preço da televisão quando comprada a prazo? 
___________________________________________. 
 

1 

1 

UM C D U 

    

    

    

 UM C D U 

    

    

    

 

+ 

1 centena 

4.045 1.371
5 

3.004 2.025 5.623 
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6. Arme e efetue as adições abaixo. 
 

a) 5.945 + 1.852 
 

____________ 
 

b) 5.270 + 1.638 
 

____________ 
 

c) 2.106 + 1.972 
 

____________ 
 

d) 3.094 + 1.721 
 

____________ 
 

e) 6.005 + 2.975 
 

____________ 
 
 

7. Viviane fez uma viagem e gastou 475 reais 
com transporte e 218 reais com alimentação. 
Quantos reais, Viviane gastou nessa viagem 
com transporte e alimentação? 

 
___________________________________ 
 

8. O acervo da biblioteca da escola era de 
3.265 livros. No último mês a escola recebeu 
uma doação de 1.584 livros novos. Agora, 
quantos livros fazem parte do acervo da 
biblioteca? 

 
___________________________________ 
 

9.  Em uma fábrica foram produzidos 2.458 
calçados no mês de janeiro e 1.821 calçados 
no mês de fevereiro. Quantos calçados foram 
produzidos nessa fábrica durante esses dois 
meses? 

 
___________________________________ 
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Atividade 13                    _____/_____/_____ 

Subtração sem reagrupamento 

 

 

 
 
 

Na vida diária, usamos muitas vezes a operação da subtração. A subtração está 
relacionada com a ideia de retirar, comparar ou completar. Veja o exemplo abaixo. 

 
João é caminhoneiro. Em sua última viagem, saiu 

de Fortaleza com destino a São Paulo mas, ao percorrer 
2.065 km, seu caminhão quebrou. Sabendo que a 
distância entre as duas cidades é de 3.088 km, quantos 
quilômetros ainda faltam percorrer para chegar ao seu 
destino? 

 

 UM C D U  

 3 0 8 8 → 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑒𝑛𝑑𝑜                 
− 2 0 6 5 → 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑒𝑛𝑑𝑜             

 1 0 2 3 → 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟ê𝑛ç𝑎 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 
 
Resposta: Ainda faltam percorrer 1.023 quilômetros para chegar a São Paulo. 
 

1. A tabela a seguir mostra a pontuação de quatro crianças em um jogo de vídeo game. 
 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Melhor 
Resultado 

Pior  
Resultado 

Diferença 

Alberto 5.648 1.238 4.410 

Bruno 6.453 6.240  

Célio 8.677 4.634  

Denis 8.099 7.099  
 

a) Complete a tabela acima, preenchendo a 
coluna com as diferenças do melhor resultado e 
pior resultado de cada criança. 
 

b) Qual criança obteve a maior diferença de 
resultados? 
 

_________________________________________ 

Vamos começar a aula relembrando o algoritmo da subtração. O professor vai 
utilizar o material dourado ou Q.V.L. e vocês vão auxiliá-lo. 
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2. O quadro abaixo mostra algumas informações sobre Dom Pedro II. 

 Pedro II, alcunhado o Magnânimo, foi o segundo e último Imperador do 
Império do Brasil, de 1840 até sua deposição em 1889.  
Nascimento: 2 de dezembro de 1825, Paço de São Cristóvão, Rio de Janeiro. 
Falecimento: 5 de dezembro de 1891, Paris, França. 
Nome completo: Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano 
Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. 
Cônjuge: Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias (nasceu em 1822 e morreu 

em 1889). 
Filhos: Isabel do Brasil, Leopoldina de Bragança e Bourbon.  

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil>. Acesso em: 7.nov.2019 

 
a) Pedro II ficou como imperador do Brasil por quantos anos?  
 

___________________________________________________ 
 

b) Sua esposa Teresa Cristina viveu por quantos anos? 
 

___________________________________________________ 
 
 

3. Observe como Michele efetuou a subtração. 
Agora, adotando o mesmo processo, efetue. 
a) 80 − 27              b) 40 − 18                  c) 90 − 36                  d) 60 − 13  

 
 
 
 
 
 

4. Descubra o algarismo que deve ser colocado no lugar de cada . 
 
 

a)  

 7 2  
 

 
 

 b)  

 9  
 

5  
 

− 3  
 

2 3 −  
 

4 2 2 

  
 

0 6 5  8 3  
 

7 

 

c)  

 8  
 

 
 

3 

 d)  

  
 

6  
 

3 

−  
 

9 2 1 − 2 2 2  
 

 5 0 7  
 

 4  
 

6 2 

 

70 − 16 
 
70 − 10 − 6  

 
60 − 6 

 
54 

https://www.google.com.br/search?q=dom+pedro+ii+nascimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s9QSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AK_iIhckAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQ6BMI8wEoADAW
https://www.google.com.br/search?q=Pa%C3%A7o+de+S%C3%A3o+Crist%C3%B3v%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s1TiArHMys0KjJK0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgBz9n-IMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQmxMI9AEoATAW
https://www.google.com.br/search?q=dom+pedro+ii+falecimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s9SSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEAAj5cky0AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQ6BMI9wEoADAX
https://www.google.com.br/search?q=Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s1QCs0wLS7K05LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MARWrS1zcAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQmxMI-AEoATAX
https://www.google.com.br/search?q=dom+pedro+ii+nome+completo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s9SSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVZppTk5CnmJuakAGTW8CCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQ6BMI-wEoADAY
https://www.google.com.br/search?q=dom+pedro+ii+c%C3%B4njuge&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s9SSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFBfmlxakA4nRiwCYAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQ6BMI_gEoADAZ
https://www.google.com.br/search?q=Teresa+Cristina+de+Bourbon-Duas+Sic%C3%ADlias&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s1TiArGMzApLcky0JLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcUF-aXEqAPlvcEMyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQmxMI_wEoATAZ
https://www.google.com.br/search?q=dom+pedro+ii+filhos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s9SSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeQBWPOVSKAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQ6BMIhgIoADAb
https://www.google.com.br/search?q=Princesa+Isabel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s1TiBLHMilKyzbWkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFqHgDE4QTxMwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQmxMIhwIoATAb
https://www.google.com.br/search?q=Leopoldina+de+Bragan%C3%A7a+e+Bourbon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yI43s1TiArGMzAyTk_O0pLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VckZmTkpRah4AsGLk1zQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV79CPh-raAhXKHJAKHY07CmEQmxMIiAIoAjAb
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Subtração com um reagrupamento 
 
Veja como Eduardo resolveu a subtração abaixo. 

 
 

O resultado da subtração feita por Eduardo foi 3.434. 
 

5. Explique o que foi feito por Eduardo. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

6. Vamos resolver outras subtrações e utilizar o mesmo procedimento. 
 

a) 946 − 529 b) 1.408 − 1.263 c) 7.091 − 2.054 d) 5.780 − 2.562 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

7. Mário nasceu em janeiro de 2008. Que idade ele 
terá em fevereiro de 2080? 

 
___________________________________________ 
 

8. Larissa tem 36 anos e sua avó tem 82 anos. 
Quantos anos Larissa é mais nova que sua avó? 

 
___________________________________________ 
 

9. Em uma subtração, o subtraendo é 5.140 e o 
minuendo é 6.220. Qual é a diferença? 

 
___________________________________________ 
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Atividade 14                    _____/_____/_____ 

Fazendo estimativas 

 

 

 
1. Veja a imagem abaixo. 
 

 
 
 

 
 
Bianca fez uma estimativa de quanto gastará, se comprar as três roupas do anúncio.  
Observe o registro do cálculo mental que ela fez para chegar ao resultado. 
 

70 + 60 + 130 = 260 
 
Agora, veja como Bianca pensou. 
Considerando os valores marcados nas etiquetas, ela fez: 
 
 
 
 
 
 
 
 
O valor real que Bianca pagaria pelas roupas seria: 
 

72 + 58 + 128 = 258 
 
Note que 258 reais é próximo do valor estimado, que foi 260 reais. 
 

72 70 e 80 70 70 

58 50 e 60 60 60 

128 120 e 130 130 130 

Vocês sabem o que significa a palavra estimativa? Procurem no dicionário e 
discutam com o grupo. 

O número Está entre 
É mais 

próximo de 
Arredondamos 

para 
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2. Rita comprou estes dois sofás. 

 
a) Faça uma estimativa do valor da compra de Rita. 
 
__________________________________________ 
 
b) Quantos reais ela pagou pela compra? 

 
__________________________________________ 

 

3. Ache o valor estimado e valor real de: 

a) 21 + 12 + 36 = b) 18 + 32 + 11 = c) 23 + 51 + 12 = d) 63 + 82 + 28 = 

Valor estimado Valor estimado Valor estimado Valor estimado 

Valor real Valor real Valor real Valor real 

 

4. Pinte, entre os três resultados, a melhor estimativa. Use a calculadora para confirmar! 
 

a) 158 + 31 = 190 240 250 

 

b) 596 − 364 = 200 400 240 

 

c) 221 + 724 = 890 940 970 

 

d) 829 − 64 = 800 770 790 
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Para resolver situações-problema em que devemos juntar quantidades, utilizamos 
a adição. Para as situações onde precisamos retirar quantidades ou descobrir a 

“diferença” entre dois valores, utilizamos a subtração. 

Atividade 15                    _____/_____/_____ 

Situações do cotidiano  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Veja os resultados da eleição para presidente da Associação dos moradores do bairro 

Petrópolis. 

 
 

Agora responda! 

a) Quantos votos o candidato A tirou a mais que o candidato B?  
 

______________________________________________________ 
 

b) Quantos votos o candidato B tirou a mais que o candidato C? 
 

______________________________________________________ 
 

c) Qual é a diferença de votos do 1º para o 3º lugar? 
 

______________________________________________________ 
 

d) Qual foi a quantidade de votos obtidos pelos candidatos B e C?  
 

______________________________________________________ 

1.899

456 341

Candidato A Candidato B Candidato C

QUANTIDADE DE VOTOS

Problemas, no cotidiano, geralmente são coisas bem ruins, mas em 
matemática são desafios que nos deixam cada vez mais espertos. Você sabe 
quando usar a adição e a subtração para resolver os problemas matemáticos? 
Discuta isso com seus colegas! 



CADERNO 1 – MATEMÁTICA                                                                                                                                   4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 35 

2. No primeiro dia de venda de ingressos para o ballet, foram 

vendidos 1.638 ingressos e no segundo dia foram vendidos mais 

1.281 ingressos.  

a) Quantos ingressos foram vendidos nos dois primeiros dias de 

venda? 
 

______________________________________________________ 
 

b) Qual é a diferença do número de vendas do primeiro para o 

segundo dia? 
 

______________________________________________________ 
 

3. No último domingo de férias, o Parque da Cidade recebeu 583 

adultos e 1.262 crianças para visitação. Nesse dia, _________ 

pessoas foram ao parque. 
 
 

 

4. Um grupo de atletas resolveu fazer um passeio de bicicleta. De 

manhã, eles percorreram 3.550 metros e à tarde pedalaram mais 

1.930 metros. Quantos metros percorreram no total? 
 

______________________________________________________ 
 

5. Na loja do Seu Raimundo, havia 1.935 canetas e foram vendidas 

865. Quantas canetas restaram na loja? 
 

______________________________________________________ 
 

6. Um livro tem 856 páginas. Milena já leu 518. Para Milena 

terminar de ler o livro faltam quantas páginas? 
 

______________________________________________________ 
 

7. Na distribuidora de revistas há 5.845 produtos. Desses, 738 

foram vendidos. Quantos produtos permanecem no estoque? 
 

______________________________________________________ 
 

8. Bruno quer comprar um tênis que custa 182 reais, mas ele tem 

apenas 75 reais. Quantos reais faltam para que Bruno possa 

comprar esse tênis? 
 

______________________________________________________ 
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REVISÃO 1 
 

 

 

1. Observe os movimentos do jogo Pac Mac 
(Come Come). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Para que o jogador chegue até a pastilha 
energética, ele deve 
(A) seguir em frente, virar à direita, depois 
virar à direita e por último virar à esquerda. 
(B) seguir em frente, virar à direita, depois 
virar à esquerda e por último virar à 
esquerda. 
(C) seguir em frente, virar à direita, depois 
virar à esquerda e por último virar à direita. 
(D) seguir em frente, virar à esquerda, 
depois virar à direita e por último virar à 
direita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A figura abaixo mostra o armário que fica 
na sala onde Túlio estuda. Cada armário 
está identificado com o nome do aluno. 

 
 

De acordo com a figura,  
(A) não existe nenhum armário abaixo do 
armário de Pedro. 
(B) o armário de Carlos está localizado no 
canto superior direto. 
(C) o armário de Daniel está entre os 
armários de Túlio e Eliane. 
(D) o armário de Pedro está acima do 
armário de Eliane. 
 
 

3. Observe as embalagens de presente. 
 
 
 
 
 
Qual embalagem tem a forma de um cubo? 
(A) A 
(B) B 
(C) C 
(D) D 

 
4. Observe a figura abaixo. Quantas faces 
essa figura possui? 
(A) 3 faces 
(B) 4 faces 
(C) 5 faces 
(D) 6 faces 
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5. Jonas trocou as moedas representadas 
abaixo por notas de 2 reais. 
 
 
 
 
 
 
 
Quantas notas de 2 reais ele recebeu nessa 
troca? 
(A) 2 notas                      
(B) 4 notas 
(C) 6 notas                     
(D) 8 notas 
 
 
6.   Gilmar tinha uma cédula de 50 reais. Ele 
comprou um livro e recebeu de troco 4 
cédulas de 2 reais, 3 moedas de 1 real e 8 
moedas de 25 centavos. Quanto Gilmar 
recebeu de troco? 
(A) 11 reais 
(B) 13 reais 
(C) 15 reais 
(D) 17 reais 

 
 
7. Na Escola Pedro Aurélio estão 
matriculados dois mil e setenta alunos. Esse 
número de alunos corresponde a 
(A) 27. 
(B) 2.007. 
(C) 2.070. 
(D) 2.700. 
 
 
8. No número 8.705, qual algarismo ocupa 
a ordem das unidades de milhar? 
(A) 0 
(B) 5 
(C) 7 
(D) 8 
 
 

9. Veja o número que Paula representou no 
ábaco abaixo. 
Qual é o número representado no ábaco? 
(A) 327 
(B) 3.207 
(C) 3.270 
(D) 7.023 
 
 
10. Observe a reta numérica abaixo. 

 
 
 
 
A seta indica o número 
(A) 29. 
(B) 40. 
(C) 45. 
(D) 49. 
 
11. Observe a reta numérica abaixo. 
 
 
 

 
Nessa reta, o número 180 está 
representado pela letra 
(A) P. 
(B) Q. 
(C) R. 
(D) S. 
 

12. A decomposição do número 5.043 é:  
(A) 500 + 40 + 3 
(B) 5.000 + 40 + 3 
(C) 5.000 + 400 + 3 
(D) 5.000 + 400 + 30 
 

13. Um número possui 4 unidades de 
milhar, 1 centena e 8 unidades. Qual é esse 
número? 
(A) 418 
(B) 4.018 
(C) 4.108 
(D) 4.180 
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14. Qual é o resultado da operação abaixo? 
 
 

(A) 827 
(B) 1.727 
(C) 1.827 
(D) 1.885 
 

15. Qual é o resultado da operação abaixo? 
 

(A) 472 
(B) 532 
(C) 572 
(D) 584 
 

16. A diferença entre 2.854 e 2.342 é 
(A) 412. 
(B) 512. 
(C) 542. 
(D) 614. 
 

17. Em um teatro há 240 lugares. Na 
apresentação de um grupo de dança, 
compareceram 136 pessoas. Quantos 
lugares ficaram vazios? 
(A) 104 
(B) 106 
(C) 114 
(D) 116 
 

18. Marta quer comprar uma televisão que 
custa 1.850 reais e uma cama que custa 
2.435 reais. Quanto Marta gastará com a 
compra desses dois produtos? 
(A) 3.285 reais     
(B) 3.480 reais        
(C) 4.285 reais    
(D) 4.480 reais 
 

19. Joel quer comprar um computador que 
custa 2.840 reais. Sabendo que ele já possui 
1.560 reais, quantos reais faltam para Joel 
comprar o computador? 
(A) 1.220 reais 
(B) 1.280 reais    
(C) 1.320 reais   
(D) 1.380 reais 

20. Na horta do Sr. Camilo foram colhidos 
565 tomates no mês de janeiro e 374 
tomates no mês de fevereiro. Quantos 
tomates foram colhidos durante esses dois 
meses? 
(A) 829 
(B) 839     
(C) 939   
(D) 944 
 

21. A tabela abaixo mostra a quantidade de 
calçados produzidos por uma fábrica, nos 
quatro últimos meses de 2019. 

Mês 
Quantidade de 

calçados 

Setembro 1.567 

Outubro 1.365 

Novembro 1.539 

Dezembro 1.476 

Em que mês a fábrica produziu o maior 
número de calçados? 
(A) Dezembro 
(B) Novembro 
(C) Outubro 
(D) Setembro 
 

22. O gráfico abaixo mostra a quantidade de 
pontos obtidos pelas turmas de 4º ano de 
uma escola na gincana de matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual turma obteve 50 pontos? 
(A) 4º ano A                                
(B) 4º ano B 
(C) 4º ano C                              
(D) 4º ano D

1.342 + 485 

1.826 – 1.354 
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Atividade 16                     _____/_____/_____ 

Localização e movimentação  
 

 

 
A professora Irene trouxe para a classe um recorte com o mapa da localização de um grande 

edifício que será construído na cidade. Veja: 

 

1. Complete as frases abaixo, de acordo com o mapa que a professora trouxe para a classe. 

a) A localização do edifício fica na esquina da Avenida Princesa Isabel com a Rua 

____________________________. 
 

b) O Mercado fica localizado nas esquinas da Rua ______________________ com a Rua 

_______________________. 
 

c) O Museu fica localizado na Rua ____________________________. 
 

d) O endereço da Escola é: Rua __________________________, Nº 1036, Cidade Nova. 
 

e) Na esquina da rua Pedro II com a Avenida Princesa Isabel está localizado o 

______________________. 
 

2. Pedro é um dos alunos da professora Irene. A localização de sua casa está marcada com o 

símbolo . Qual é o caminho mais curto  que ele pode fazer para ir à escola? 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
  

  Vamos estudar um pouco mais sobre localização e percursos? O professor 
vai propor uma atividade prática! 
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3. Observe esta ilustração, que mostra algumas ruas de uma cidade.  

 
Marque com um X as afirmações verdadeiras. 

• (   ) O posto de saúde fica em um quarteirão entre a Prefeitura e o Horto. 

• (   ) O hotel fica ao lado do posto de saúde. 

• (   ) O posto de saúde fica em um quarteirão muito distante da Prefeitura. 

• (   ) O menino e seu cãozinho estão caminhando na quadra do horto. 

• (   ) O horto fica em um terreno atrás do prédio da Prefeitura. 
 

4. Observe a planta de um clube, desenhada em uma malha quadriculada. 
 

 

Dê a localização dos pontos abaixo. 

a) Academia 
 

 

b) Vestiário 

masculino  
 

c) Vestiário 

feminino  
 

d) Quadra de 

futebol  
 

e) Piscina 
 

 

f) Quadra de 

tênis  
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5. Daniel e sua família estão hospedados no hotel da cidade. Para não se perder, Daniel 

reproduziu do guia de ruas da cidade de São Bento a página com o nome das ruas.  

Veja uma parte da reprodução.  

 

a) Escreva um caminho que Daniel e sua família podem fazer de carro, para ir do hotel até a 

Prefeitura. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

b) Quando estavam voltando da Prefeitura, resolveram passar na sorveteria. Qual foi o 

caminho que eles fizeram? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

c) Escreva o percurso que uma pessoa pode fazer de carro, para ir da Casa da Cultura até o 

Museu de Astronomia. 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
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Atividade 17                     _____/_____/_____ 

Localização e movimentação  

 
 

 

1. Douglas trabalha como taxista e essa profissão exige que ele preste atenção a pontos de 

referência para ajudá-lo a se localizar, como hospitais, bancos, prédios públicos etc. 

A imagem abaixo é um recorte do mapa do bairro onde Douglas trabalha. 

 
 

Observe o mapa e responda às perguntas. 

a) Em que rua estão localizados os seguintes pontos: 

• Mercadão: ____________________________________ 

• Museu de arte: _________________________________ 

• Escola: ________________________________________ 
 

b) Em que rua se localiza o hospital? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

c) Douglas está em casa e precisa ir com urgência ao metrô. Qual é o percurso mais curto? 
 

__________________________________________________________________________ 

  Depois destas atividades, vamos ficar feras em localização! 
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d) Se Douglas pegar um passageiro no museu de arte, que deseja ir ao mercadão, que 

caminho pode fazer? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

2. Preencha o quadro abaixo desenhando a figura de acordo com coordenadas. 

(A3) ;  (B1) ;  (D1) ; (E4) ; (F3)  e  (A1)  

 

𝟒      

 

𝟑      

 

𝟐      

 

𝟏      

 

 𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 

 

𝑭 

3. Vamos fazer o que se pede, pintando de: 
 

a) verde a caixa com localização D4. 
 

b)  azul a caixa com localização A3. 
 

c) amarelo a caixa com localização E2. 
 

d) vermelho a caixa com localização B5. 
 

e) preto a caixa com localização C1. 
 

f) laranja a caixa com localização A4. 
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Atividade 18                    _____/_____/_____ 

Figuras tridimensionais 

 

 

 

 

Veja alguns sólidos geométricos! 
 

  
Corpos redondos 

(têm faces arredondadas) 
Poliedros 

(não têm faces arredondadas) 

 
Os sólidos geométricos podem também ser diferenciados pelo número de: faces, 

arestas e vértices. 
A palavra POLIEDRO é uma composição de poli (muitas), com edro (faces). 
 

 

1. Agora é sua vez!  

• Pinte de vermelho o sólido geométrico que tem apenas um vértice. 

• Pinte de amarelo o sólido geométrico que não tem vértices. 

• Pinte de azul o sólido geométrico que tem 5 faces, 6 vértices e 9 arestas. 

• Pinte de verde o sólido geométrico que tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. 

 

                                               
 

  

 Relembre com seus colegas o que são sólidos geométricos! 

 
✓ As superfícies planas são as faces. 
✓ O encontro de duas faces se dá nas arestas. 
✓ O encontro das arestas se dá nos vértices. 
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2. Pinte de: 

Verde – as bases. Azul – as faces laterais. Vermelho – as arestas. Preto – os vértices. 

                
 

3. Observe os sólidos geométricos abaixo. Depois, circule os corpos redondos e marque um 
X nos poliedros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Escreve o nome de cada elemento destacado. 
 
 
 
 
 
 

 
___________________             _____________________        ___________________          ______________________ 
 

5. Observe e complete. 

 

   
 

Nome do sólido →     

Número de vértices →     

Número de faces →     

Número de arestas →     
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Atividade 19                    _____/_____/_____ 

As cédulas e moedas 
 

 

 

 

 

1. Fernanda está se preparando para o carnaval e juntou suas economias para as despesas 

com as fantasias. Fernanda tinha as cédulas e moedas indicadas abaixo para fazer a compra. 
 

                  
               

 

 

Sabendo que ela gastou R$ 38,00, com quanto ela ainda ficou? 
 

__________________________________________________________________________ 
 

2. Patrícia quer trocar suas moedas por cédulas.  Veja a quantia que ela possui. 

 
                  
 
 
 
 
 

           
 

 

Quantas notas de dois reais, no máximo, ela pode trocar por essa quantia? 
 

__________________________________________________________________________ 

3. Bia trocou 4 cédulas de cinco reais por moedas de cinquenta centavos. Quantas moedas 

ela recebeu nessa troca?  
 

__________________________________________________________________________ 

Lembram-se do que estudamos sobre as equivalências entre as cédulas e 
moedas? Conversem um pouco sobre isso.  
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4. Complete o quadro, indicando a quantidade de moedas de mesmo valor que se pode ter 

em cada caso.  

 
Quantia 

  

 
Adriano R$ 8,00    

Bernardo R$ 10,00    

Daniel R$ 20,00    
 

5. Veja o preço dos brinquedos. 

 
a) Qual é o brinquedo mais caro? E o mais barato? 
 

_________________________________________ 
 

b) Mário comprou um carro de controle remoto e 

um boneco do Homem de Ferro. Quanto ele 

gastou? __________________________________ 
 

c) Fernando comprou um avião e um boneco do 

Capitão América. Quanto gastou? 
 

_______________________________________ 
 

d) Quem gastou mais na compra dos brinquedos? 
 

_______________________________________ 
 

 

6. Veja a promoção desta loja. Qual é o desconto na venda desse triciclo?  

O desconto foi de ________________. 
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7. A tabela abaixo mostra o preço de compra e venda de alguns brinquedos. 

Preço de compra Preço de venda 

Avião – R$ 30,00. 

Boneco do capitão américa – R$ 25,00. 

Boneco do homem de ferro – R$ 28,00. 

Carrinho de controle remoto – R$ 42,00. 

Avião – R$ 41,00. 

Boneco do capitão américa – R$ 32,00. 

Boneco do homem de ferro – R$ 36,00. 

Carrinho de controle remoto – R$ 52,00. 
 

a) De quanto será o lucro do comerciante, quando vender uma unidade do: 

• avião. 
 

____________________________ 

• boneco do capitão américa. 
 

____________________________ 

• boneco do homem de ferro. 
 

____________________________ 

• carrinho de controle remoto. 
 

____________________________ 

b) Certo dia, ao vender um carrinho de controle remoto,  o comerciante se confundiu e vendeu 

pelo preço do avião. 

• O comerciante teve prejuízo ou lucro? De quanto? ________________________________ 
 

8.  Se você trocasse 3 notas de 2 reais por moedas de 25 centavos, quantas moedas seriam 

necessárias? _________________________________________________________________ 

Faça a representação do dinheiro através de desenho. 
 

9. Observe os preços e responda. 

 
a) Quanto custa a bicicleta mais cara?  

_______________________________________ 

a) Quanto custa a bicicleta mais barata? 

_______________________________________ 

b) Quanto custam juntas as duas bicicletas mais 

caras? _________________________________ 

c) Qual é a diferença de preço entre a bicicleta 

mais cara e a mais barata? 

_______________________________________ 
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Atividade 20                    _____/_____/_____ 

Valor absoluto e valor relativo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Escreva o valor absoluto e o valor relativo dos números. Veja o exemplo. 

 
 

a) 2.945    b) 8.563    c) 4.017 

      
   

2. Encontre o valor relativo ou valor posicional do algarismo destacado. 
 

a)  2. 4 5 8 
 

→ ____________ e) 2. 4 5 8 
 

→ ____________ 

b)  3. 5 7 2 
 

→ ____________ f) 3. 5 7 2 
 

→ ____________ 

c)  4. 4 9 8 
 

→ ____________ g) 4. 4 9 8 
 

→ ____________ 

d)  9. 3 6 7 
 

→ ____________ h) 
 
9. 3 6 7 

 

→ ____________ 

• Valor absoluto é o valor próprio do algarismo, independentemente do lugar 
que ocupa no número. Por exemplo, o valor absoluto do algarismo 8 no 
número 824 é 8. 

Vamos relembrar a diferença entre valor absoluto e relativo dos números? 

• Valor relativo ou valor posicional é o valor que o algarismo tem, de acordo 
com a posição que ele ocupa no número. Por exemplo, o algarismo 8 no 
número 824 ocupa a 3ª ordem, isto é, a casa das centenas. Assim, seu valor 
relativo é 800. 
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3. Escreva por extenso e decomponha os números, para descobrir o valor posicional de 
cada número a seguir. Veja o exemplo. 
 
 
 
a) 1.345 ____________________________________________________________________ 
 

b) 7.086 ____________________________________________________________________ 
 

c) 9.999 ____________________________________________________________________ 
 

d) 2.508 ____________________________________________________________________ 
 

 

4. Complete as frases. 

a) No número 9.348                                               

• o algarismo das unidades de milhar é 
 

______________________________                            

• o algarismo das dezenas é  
 

______________________________    

• o algarismo das unidades é 
 

______________________________ 

• o valor relativo do algarismo 3 é  
 

______________________________ 

• o valor absoluto do algarismo das 

centenas é _________________ 

 

b) No número 8.075 

• o algarismo 8 tem valor posicional de 
 

________________________________ 

• o algarismo 8 está na ordem das 
 

_________________________________ 

• o valor relativo do algarismo 0 é 
 

_________________________________ 

• o valor absoluto do algarismo 7 é 
 

_________________________________ 

• o algarismo das dezenas é 
 

_________________________________      

5. Indique o valor posicional do algarismo 2 em cada número conforme o exemplo. 

 

I) 1.924                          II) 2.381                       III) 6.245 

   

 

     IV) 6.842                V) 1.675                       VI) 7.036 

 
 

6. Indique o valor relativo dos algarismos destacados. 
 

4. 6 3 2 

 

 2. 8 4 7 

                            

                               
                            

8. 3 5 6 

 

 

3.482 → Três mil, quatrocentos e oitenta e dois (3.000 + 400 + 80 + 2) 
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7. 

Atividade 21                    _____/_____/_____ 

Adição com reagrupamento 

 

 
 

 
Veja um exemplo de adição com reagrupamento. 
 

UM C D U 

2 7 5 6 

3 4 2 4 

6 1 8 0 

 
Agora é a sua vez!  

1. Mário tem 1.475 figurinhas e seu irmão tem 1.716 

figurinhas. Quantas figurinhas os dois têm juntos? 
 

___________________________________________. 
 

2. Em uma loja, Matilde comprou uma televisão por 

2.265 reais e um fogão por 1.925 reais. Quanto Matilde 

pagou pelos dois produtos? 
 

___________________________________________. 

 

3. Arme e efetue as adições abaixo. 
       a) 4.924 + 1.848 

 

____________ 
 

       b) 4.756 + 1.537 
 

____________ 
 

       c) 3.106 + 2.978 
 

____________ 
 

      d) 6.354 + 2.729 
 

____________ 
 

      e) 7.805 + 2.437 
 

____________ 
 

1 unidade de 

milhar 

 Vamos começar a aula relembrando o algoritmo da adição com 
reagrupamento. O professor vai utilizar o material dourado ou QVL e vocês 
vão auxiliá-lo.  
 

1 1 

+ 

1 dezena 1 1 

UM C D U 

    

    

    

 
UM C D U 

    

    

    

 

UM C D U 

    

    

    

 

UM C D U 

    

    

    

 

UM C D U 

    

    

    

 
UM C D U 

    

    

    

 

UM C D U 
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4. Vejam os números 624 e 1.367. Vamos determinar a soma desses valores de duas 
maneiras. 
 

a) 624 + 1.367 = 
 
 

b) 1.367 + 624 = 
 

 
O que você concluiu? _________________________________________________ 
 

5. O gráfico abaixo mostra as vendas de pães em uma padaria durante uma semana. 

 
 
a) Em qual dia a padaria vendeu mais pães?  
 

_____________________________________ 
 

b) Em qual dia a padaria vendeu menos 
pães? 
 

_____________________________________ 
 

c) O total de pães vendidos nos dois 
primeiros dias da semana foi  
 

____________________________________. 
 

d) O total de pães vendidos na quinta-feira e 
sexta-feira foi 
 

____________________________________. 
 

e) O total de pães vendidos nos dois últimos 
dias da semana foi  
 

____________________________________. 
 

132

228
201 200

178
212 209

Venda de pães da padaria
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Atividade 22                    _____/_____/_____ 

Subtração com reagrupamento 

 

 
 
 
 
Veja como Eduardo resolveu a subtração abaixo. 

 
O resultado da subtração feita por Eduardo foi 3.428. 
 
 

1. Vamos resolver outras subtrações e utilizar o mesmo procedimento. 
 
a) 2.364 − 628 b) 2. 356 − 1.638 c) 3. 275 − 1.827 d) 4.362 − 2.736 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

2.  Para ir de casa ao trabalho, Ivan percorre todos 
os dias 3.540 metros de bicicleta. Se ele já percorreu 
1.628 metros, quantos metros faltam para ele chegar 
ao trabalho? 
 

___________________________________________ 

3. Em 2010, a população do bairro das Rosas era de 
4.358 habitantes. No ano de 2017, a população era de 
5.564 habitantes. Durante esse período, a população 
do bairro das Rosas teve um grande aumento no 
número de habitantes. De quanto foi esse aumento? 
 

___________________________________________ 

4. Em uma subtração, o minuendo é 6.140, o 
subtraendo é 4.326. Qual é a diferença? 
 

___________________________________________ 

 Vamos começar a aula relembrando o algoritmo da subtração com 
reagrupamento. O professor vai utilizar o material dourado ou Q.V.L. e vocês 
vão auxiliá-lo. 

U
M 

C D U 

    

    

    

 

U
M 

C D U 

    

    

    

 

U
M 

C D U 

    

    

    

 

U
M 

C D U 
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5. Luís tinha R$ 5.683,00 guardados no banco. Para a 
compra de um carro novo, ele utilizou R$ 2.390,00. 
Quanto dinheiro restou? 
 

___________________________________________ 
 

6. Observe os números que aparecem no quadro a seguir.  
 

1ª coluna 2ª coluna 3ª coluna 

5.375 3.236 4.467 
3.738 1.438 2.738 

   
 

a) Qual é a diferença entre os números da 1ª coluna? _________________________________ 
 

b) Qual é a diferença entre os números da 2ª coluna? _________________________________ 
 

c) Qual é a diferença entre os números da 3ª coluna? _________________________________ 
 

7. O gráfico mostra a pontuação de quatro crianças em um jogo de vídeo game. 

 
 
 

Agora é hora de você calcular a diferença entre a maior e a menor pontuação de cada criança. 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
Pedro: ___________ 

 
Maria: ___________ 

 
Gil: ____________ 

 
Bia: ____________ 
 

  

Pedro Maria Gil Bia

6789

4870

8432

6549

2872

864

7621

4359

Pontuação  das crianças

Maior pontuação Menor pontuação
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Atividade 23                    _____/_____/_____ 

Adição e subtração: operações inversas 

 

 
 

 
 

Observe as operações de adição e subtração. 
 

I. 4902 + 1626 

 
 

II. 8345 − 1254 

 
 

Perceba que a subtração desfaz a adição e a adição desfaz a subtração. A adição e a 
subtração são chamadas de operações inversas. 
 
 

1. Efetue e tire a prova, fazendo e desfazendo as seguintes adições e subtrações. 
 

a) 964 + 835 
 
 
 
 
 
 

b) 6730 + 2170 
 

c) 1502 − 160 
 
 
 
 
 
 

d) 6807 − 4215 
 

 Vamos brincar de Jogo do contrário? O professor diz uma palavra e vocês vão 
descobrir outra que tenha sentido inverso.  
 

   
+  - 
   

 

   
+  - 
   

 

   
-  + 
   

 

   
-  + 
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2. Descubra o termo que falta em cada operação abaixo. 

  1 2 4 4 

+     

 4 7 5 7 
 

  4 9 6 4 

+  2 1 7 

     
 

      

+ 1 0 5 6 

 3 5 9 2 
 

      

− 1 4 5 6 

 5 2 3 1 
 

  7 7 9 0 

−     

 6 4 9 0 
 

  4 1 9 0 

− 1 6 3 4 

     
 

3. Betinho fez uma conta em seu caderno, mas um borrão de tinta apagou uma parte. Você é 
capaz de descobrir o que estava escrito? 

 
 

4. Descubra os números que estão faltando nas adições e subtrações abaixo. 
 

 
3 8  8 

− 6 4  

 3   3 2 
 

 
3 5 4  

+ 5  6 

   0 9 7 
 

  5 4 5 6 

−  3 0  

  3  1  5 
 

  7 0  6 

+  5 7  

  8   1 9 
 

 
9  7 8 

− 3  6 

  0 0  
 

   4 4 0 

+ 1  8  

 6  8  3 
 

5. Isaac Newton foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais 
reconhecido como físico e matemático. É considerado um dos mais influentes cientistas da 
história da ciência. Ele morreu no ano de 1727, aos 84 anos. Em que ano Isaac Newton nasceu?  
 
________________________________________ 
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Atividade 24                    _____/_____/_____ 

Adição e subtração 

 

 
 

 
 

1. Paulo comprou um sapato por R$ 127,00. Como pagamento, 
deu uma cédula de cem reais e uma cédula de cinquenta reais. 
Quanto Paulo recebeu de troco? _____________________ 
 

2. Observe o gráfico que mostra os pontos dos três primeiros colocados de uma gincana com 
os alunos do 4º ano. 

 
 

a) Quantos pontos Ronaldo obteve nas duas etapas? _____________________________ 
 

b) Qual aluno obteve menos pontos nas duas etapas? _____________________________ 
 

c) Quem foi o vencedor na 1ª etapa? E na segunda etapa? __________________________ 
 

d) Qual aluno ficou em segundo lugar ao final da gincana? _________________________ 
 

e) Qual a diferença de pontos entre o primeiro e o segundo colocado no geral?  
 

__________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1025

4905 4800

3054

2033

1296

Ronaldo Carlos Bruna

1ª etapa

2ª etapa

 Vamos resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 
subtração? 
 



CADERNO 1 – MATEMÁTICA                                                                                                                                   4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 58 

3. Observe o mapa e a tabela com as distâncias entre as seguintes cidades. 

 

 

 

a) Qual é a distância entre Fortaleza e Juazeiro do Norte? 
 
____________________________________________________ 
 

b) Dentre as quatro cidades citadas na tabela, quais delas estão 
mais próximas uma da outra? 
 
____________________________________________________ 
 

c) Uma aeronave saindo de Fortaleza com destino a Recife, com 
uma escala em Natal, quantos quilômetros terá se deslocado? 
 
____________________________________________________ 
 

4. Em uma sapataria havia 900 pares de sapatos. Nos dois 
primeiros meses do ano, foram vendidos 380 e 420 pares de 
sapatos, respctivamente.  
a) Quantos pares de sapatos foram vendidos nos dois primeiros 
meses?  
 
____________________________________________________ 
 

b) Quantos pares de sapatos há agora nessa sapataria? 
 
____________________________________________________ 
 

5. Vinicius fez um treino de dois dias para participar de uma 
equipe de corrida. No primeiro dia, ele caminhou 3.253 metros. 
No segundo dia, caminhou 1.808 metros. Quantos metros 
Vinicius percorreu durante os dois dias de treino? 
 
____________________________________________________ 
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• Dom Pedro II, imperador do Brasil, morreu em 1891, com 66 
anos de idade. Em que ano ele nasceu? 
 
____________________________________________________ 
 

7. Em uma campanha de arrecadação de alimentos, uma escola 
arrecadou 1.500 kg de alimentos no 1º dia. No 2º dia, foram 
arrecadados mais 390 kg de alimentos. Qual a quantidade total 
de alimentos que foi arrecadada? 
 
____________________________________________________ 
 

8. Estes são os preços de alguns aparelhos na loja Eletrobarato. 

 
 
a) Daniel comprou uma televisão e um celular. Quanto ele gastou?_____________________ 
 

b) Fabrício comprou um celular e uma geladeira. Quanto ele gastou? ___________________ 
 

c) Maria comprou uma televisão e uma geladeira. Quanto ela gastou? __________________ 
 

d) Qual é a diferença entre o preço da televisão e do celular? ___________________________ 
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Atividade 25                    _____/_____/_____ 

Adição (parcelas e soma)  

 

 
 

 
1. Viviane comprou uma bicicleta e pagou em duas parcelas, mas não se lembra quanto 
custou a primeira parcela. Ela anotou os valores da segunda parcela e do total. 
 
 
 
 
 
 
Qual é o valor da primeira parcela? 
 

______________________________________________________. 
 

2. A soma de dois números é 9.056. O primeiro é 4.323. Determine 
o segundo número. 
 

O número é ____________________________________________. 
 

3. Júlia fez uma adição e escondeu os algarismos de uma das 
parcelas para que seu primo descobrisse. 
 
 
 

 
Qual foi o número escondido por Júlia? ______________________ 
 

4. Veja essa brincadeira de corrida de saco. O vencedor foi a criança com o maior número que 
está faltando. 
 

Qual criança foi a vencedora?_______________ 
  

4 5 2 6  
+___________ 

5 8  5 2  
 

Vamos resolver problemas envolvendo adição em que é procurado o valor da 
soma ou de uma parcela?! 
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Os termos da subtração  

 

 
 
 

5. Em uma subtração, o subtraendo é 4.336 e o resto é 452. 
Determine o minuendo.  
 
 
 

6. Em uma subtração, o minuendo é 3.678 e o resto é 1.756. 
Determine o subtraendo. 
 
 
 

7. Calcule os valores que faltam para completar a tabela. Os preços estão em reais. 
 

Importante lembrar! 

• Lucro é o que você ganha quando vende um produto por um preço maior do 
que pagou. 

• Prejuízo é o que você perde quando vende um produto por um preço menor 
do que pagou. 

 

Preço de compra Preço de venda Lucro Prejuízo 

1600 1900  ×××××××××× 

950 940 ×××××××××  

2300  ××××××××× 400 

 3900 300 ×××××××××× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vamos resolver problemas envolvendo subtração, nos quais é procurado o 
valor do resto, do minuendo ou do subtraendo? 
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Atividade 26                    _____/_____/_____ 

Resolução de problemas  

 

 
 
 
 

1. Observe a conta feita por Samara para saber o total de vendas do fim de semana. No 
sábado, ela vendeu 508 reais e, no domingo, 357 reais. 
 
 
 
 
 
 
 
Você sabe quanto vale cada algarismo 1 nesta conta? Explique como Samara resolveu essa 
operação. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Confira os cálculos apresentados a seguir e explique os procedimentos utilizados em cada 

um. 

a)                 𝟏 

      3   2  8 

+  2   4   6 

   5  7  4 

 

b)       
      3    7    0 

−  2    4     3 

      1    2    7 

 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

É hora de resolver situações-problema e de pensar um pouco mais sobre os 
processos de resolução! 

𝟏 
𝟔 
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3. Identifique o erro em cada operação a seguir e coloque o resultado correto.  

a)                                                         b)    

      8   2  8 

+  2   4   2 

1  0  6   0 

 

 

 
     
      8    5    6 

−  3    4     7 

      5    1    9 

 

c)  
              𝟕      

      5  2  9  1 

+  1  0   8  2 

      6  9  1  3 

 

 

d)       
      5    3    9    2 

−  1    2     2    3 

      4    1    7    1 

 

 

4. Em uma pista de skate foi realizado um campeonato amador.  
Veja, na tabela abaixo, o número de pessoas inscritas em cada categoria. 
 

Categoria 
Número de pessoas inscritas 

Até 14 anos De 15 anos a 18 anos Acima de 18 anos 

Masculina 26 34 46 

Feminina 18 32 38 

 
a) Quantas pessoas se inscreveram nesse 
campeonato com idade até 14 anos? 
 

________________________________________ 
 

b) Quantas pessoas se inscreveram nesse 
campeonato com idade entre 15 a 18 anos? 
 

________________________________________ 
 

c) Quantos inscritos eram do sexo feminino?  
E quantos inscritos eram do sexo masculino? 
 

________________________________________ 
 

d) Quantas pessoas se inscreveram nesse 
campeonato com idade acima de 18 anos? 
 

________________________________________ 
 

𝟏 
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Atividade 27                    _____/_____/_____ 

Fazendo estimativas  

 

 
 
 
 

 
 

Arredondar para calcular 
Veja como Pedro e Marta resolveram as operações usando a estratégia de arredondamento. 
 

 
 
 

 

1. Use a estratégia de Pedro e Marta e resolva as seguintes operações: 
 

 

 

Há situações em que é preciso fazer cálculos exatos, mas, às vezes basta um 
resultado aproximado. Quando estamos fazendo compras, podemos ir 
estimando quanto já gastamos. Mas, na hora de pagar, devemos saber o 
resultado exato. Você concorda? Por quê? 
 

a)        91 +  33 = b)       197 +  322 = 

d)       589 −  192 = c)        88 −  19 = 
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2. Qual foi o consumo aproximado de água no trimestre indicado no quadro abaixo? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

Arredonde cada número para a centena mais 
próxima. 

 

Mês 
Consumo de água 

(em litros) 

Janeiro 6.278 

Fevereiro 4.883 

Março 5.106 
 
 

3. Em cada uma das situações seguintes, faça uma estimativa do custo total e, em seguida, 
calcule o preço exato. 
Arredonde cada preço para a dezena mais próxima. 
 

 
Situação I: 
Valor aproximado: _____________________ 
Valor exato: __________________________ 

Situação II: 
Valor aproximado: _____________________ 
Valor exato: __________________________ 

 
 

4. Pinte o retângulo com o resultado mais próximo de cada operação. 

Operação Resultado aproximado 

𝟒𝟖𝟕 + 𝟏𝟑𝟐 = 500 620 750 

𝟐. 𝟓𝟗𝟒 + 𝟑𝟗𝟗 = 2000 2600 3.000 

𝟏. 𝟔𝟖𝟏 − 𝟖𝟕𝟐 = 810 870 900 

𝟖. 𝟗𝟒𝟕 − 𝟔𝟑𝟐𝟖 = 2.100 2.590 2.620 
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Decomposição de números 
Veja como Pedro e a sua irmã Marta resolveram no quadro as seguintes adições utilizando a 

decomposição de números. 

 
A forma de somar de Pedro e de Marta é a mesma e pode representar-se assim nesta reta. 

  

  
 
 

 

5. Agora é com você! Em cada caso, complete as somas e as retas. 

a)  

 
 

 

b)  
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Atividade 28                    _____/_____/_____ 

Ideias da multiplicação 

 

 

 
 

 

 

I – Adicionar parcelas iguais 

Na barraca de frutas, José organizou os montes de laranja assim: 

     
 
 

1. Responda: 

a) Quantos montes de laranja José formou? 
 

____________________________________________________________________________ 

b) Quantas laranjas há em cada monte? 
 

____________________________________________________________________________ 

c) Represente os montes de laranja da figura por meio de uma adição. 
 

____________________________________________________________________________ 

d) O que você percebeu na adição que escreveu? 
 

____________________________________________________________________________ 

e) Qual é o total de laranjas? 
 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Veja como Heitor calculou o resultado ao lado. 

Agora é sua vez de resolver as multiplicações usando a 

mesma estratégia de Heitor. 

a) 4 × 20 =_______________________________ 

b) 5 × 20 =_______________________________ 

c) 5 × 30 =_______________________________ 

d) 2 × 100 =______________________________ 

e) 6 × 100 =______________________________ 

Vocês se lembram da operação chamada de multiplicação? Vamos relembrar 
algumas ideias associadas à multiplicação, como adicionar parcelas iguais e 
contar elementos em uma organização retangular.  
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II – Contar elementos em uma organização retangular 

Observe como Paulo e Joana calcularam o número de estrelas da 

bandeira.  

  

Temos uma adição de parcelas iguais.  

 

Temos uma multiplicação que é empregada em situações em que 

precisamos adicionar parcelas iguais.  
 

 

 

 

3. Qual dos dois foi mais prático na hora de calcular a quantidade de estrelas da bandeira? 

Explique. 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

4. Armando observou as cerâmicas sendo colocadas na cozinha de sua casa.  

 

Responda:  

a) É possível saber quantas cerâmicas serão 

usadas no total? 
 

_____________________________________ 

b) Que cálculo você faz para chegar a esse 

resultado sem precisar contar? 
 

_____________________________________ 
 

5. Rita decidiu revestir o piso da sala de sua casa com lajotas. Sabe-se que cada retângulo da 

figura representa uma lajota. 

a) Quantas lajotas cinza foram necessárias para revestir o piso 

da sala de Rita? 
 

__________________________________________________ 
 

b) Quantas lajotas brancas foram necessárias para revestir o 

piso da sala de Rita? 
 

__________________________________________________ 
 

c) Pode-se concluir que o total de lajotas para revestir o piso 

da sala é __________________________________________. 
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6. Veja como a professora organizou os alunos para uma atividade esportiva.  

Quantos alunos participaram dessa atividade? 

• Represente a quantidade de alunos através de uma 

soma de parcelas iguais. 

 

___________________________________________ 

 

 

• Encontre a quantidade de alunos através da 

multiplicação. 

 

___________________________________________ 

 

 

7. Vamos descobrir quantos ovos há na bandeja. 

• Vamos contar quantos ovos há em cada linha e em cada coluna.                                            

 

______ linhas e _____ colunas. 

 

• Multiplique o número de linha pelo número de colunas. 

 

_____ × _____ = ______ 

 

8. Observe as prateleiras de livros. 

 

 

 

 

 

 

a) Quantas prateleiras há na imagem acima? ______________________________________ 

b) Quantos livros há em cada prateleira? ________________________________________ 

c) Calcule o total de livros usando a multiplicação. __________________________________ 

 

9. A parede lateral de uma cozinha foi revestida com 5 linhas de 8 azulejos em cada linha. 

Quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? ____________________________ 
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Atividade 29                    _____/_____/_____ 

Ideias da divisão 
 

 
 
 

 

I – Dividir uma quantidade em partes iguais 
 

Patrícia e Carlos querem colar 20 fotografias num 

álbum. Em cada página põem 5 fotografias. De 

quantas páginas precisam? 

 

Veja como resolveram este problema.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Resposta: Precisam de 4 páginas. 
 

1. Veja a quantidade de doces que Dona Maria fez para os seus 3 sobrinhos, João, Pedro e 

Marcos. 

 
Quantos doces cada um dos sobrinhos ganhou, sabendo-se que Dona Maria dividiu 

igualmente? _________________________ 
 

2. A professora Ana levou pirulitos para dividir igualmente entre os 4 alunos que fecharam a 

prova de matemática. 

 
 

Quantos pirulitos cada aluno recebeu? _________________________ 

Vocês se lembram da operação chamada de divisão? Vamos relembrar 
algumas ideias associadas à divisão, como repartir ou distribuir, e quantas 
vezes uma coisa cabe dentro de outra.  
 

A Patrícia procura o valor 
desconhecido nesta multiplicação: 

5  × ______ = 20 
O valor desconhecido nesta 

multiplicação é o 4: 
5 × 4 = 20 

 

O Carlos procura o quociente 
desta divisão: 

       20 ÷ 5 = _______ 
 
 

20 ÷ 5 = 4 
 

Dividendo 
Divisor Quociente 
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Para resolver divisões, é necessário saber quantas vezes um número “cabe” 
dentro do outro. Conhecer os fatos da multiplicação também é importante, pois 
a multiplicação e a divisão são operações inversas. 

 

3. Rose, tia de Eduardo, é dona de uma loja de doces perto do Parque. Todos os dias ela tem 

muitos problemas e você a ajudará a resolver alguns. 

a) Rose tem 24 pacotes de biscoitos para colocar 

em 2 caixas. Quantos pacotes de biscoitos terá cada 

caixa? _______________________________ 
 

b) Para embalar outros 28 pacotes de biscoitos 

em 4 caixas, de modo que todas as caixas tenham a 

mesma quantidade de biscoitos, quantos pacotes 

devem ser colocados em cada caixa? 
 

_________________________________________ 
 

c) Bete, filha de Rose, de vez em quando ajuda sua 

mãe na loja. Hoje, ela tem de distribuir, igualmente, 

36 pacotes de biscoitos em 3 caixas. Quantos 

pacotes ficarão em cada caixa? 
 

_________________________________________ 
 
 
 

 

 

 
 
 

II – Saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra 

quantidade 

A professora Vânia separou 48 livros para guardar em 4 caixas, 

de modo que todas as caixas fiquem com a mesma quantidade 

de livros. Quantos livros ficarão em cada caixa? 

Queremos saber quantas vezes 4 cabe em 48, ou seja, devemos fazer 

48 ÷ 4. 
 

 

 

 
 

 

 

Serão 12 livros em cada caixa. 

 

Resto 
Quociente 

Divisor 
Dividendo 
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4. Responda: 

a) Quantas vezes o número 6 cabe no 12?  
 

___________________________________ 
 

b) Quantas vezes o número 5 cabe no 20? 
 

___________________________________ 
 

c) Quantas vezes o número 7 cabe no 21? 
 

___________________________________ 
 

d) Quantas vezes o número 8 cabe no 40? 
 

___________________________________ 
 

• Agora, explique para seu colega como você descobriu a resposta de cada item. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Veja a situação abaixo. 

 
De acordo com o diálogo acima, responda quantas páginas a menina precisará ler por dia? 
 

___________________________________________________________________________ 
 

6. Observe as figuras e escreva as sentenças matemáticas que representam cada uma. 
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Atividade 30                    _____/_____/_____ 

 Exercitando a multiplicação e a divisão 
 

 

 

1. Para sua festa de aniversário, Beto encomendou 36 garrafas de refrigerantes, que vieram 

em caixas com 6 garrafas cada uma. Quantas foram as caixas de refrigerante? 
 

_____________________________________________________ 
 

2. Na aula de educação física, o professor pretende formar equipes de basquete com os 

alunos presentes. Sabendo que as equipes são compostas de 5 jogadores, quantas equipes 

podem ser formadas, se 35 alunos estiverem presentes?  
 

____________________________________________________ 
 

3. Maria tem 48 ovos para colocar em caixas. Em cada caixa cabem 6 ovos. Quantas caixas 

Maria utilizará para embalar todos os ovos? 
 

_____________________________________________________ 
 

4. Mauro precisa transportar 60 estudantes até um museu. Em cada viagem, ele pode levar, 

no máximo, 10 estudantes. Qual é o menor número de viagens que Mauro fará? 
 

_____________________________________________________ 
 

5. Numa floricultura há 45 rosas. Quantos buquês de 5 rosas poderão ser formados?  
 

_____________________________________________________ 
 

6. Antônio tem 6 dezenas de bolas de gude e seu irmão tem o dobro. Quantas bolas de gude 
tem o irmão de Antônio? 
 

_____________________________________________________ 
 

7. Gabriela tem 4 sacos com 15 balas em cada um. Quantas balas Gabriela tem ao todo? 
 

_____________________________________________________ 
 

8. Uma costureira comprou 8 peças de tecidos, com 10 metros cada uma. Quantos metros 
de tecidos a costureira comprou? 
 

_____________________________________________________ 
  

É hora de mostrar que aprenderam a multiplicar e dividir. Use seu caderno 
para fazer os cálculos! 
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9. Em uma sala há 5 prateleiras com 10 livros em cada uma. Quantos livros há na sala? 
 

_____________________________________________________ 
 

10. Uma amiga se desfez de sua coleção de figurinhas e deu 18 dessas figurinhas para 
serem distribuídas igualmente entre mim e minha irmã. Quantas figurinhas cada uma de nós 
vai receber?  
 

_____________________________________________________ 
 

11. Responda às questões: 

a) Para repartir igualmente 30 ovos em 

embalagens de 6 ovos cada, quantos ovos ficarão 

em cada embalagem? 
 

_________________________________________ 
 

b) Para distribuir igualmente uma caixa de 

chocolate com 24 bombons entre 6 crianças, 

quantos bombons cada criança vai receber? 
 

_________________________________________ 
 

c) Em uma lanchonete, a despesa de um grupo de 

4 pessoas foi de 36 reais. Sabendo que todos darão 

a mesma quantia para pagar a conta, determine o 

valor que cada um pagará. 
 

_________________________________________ 
 

d) Vicente tem 4 caixas de madeira em seu 

quarto, e em cada caixa há 12 brinquedos. Quantos 

brinquedos Vicente tem ao todo? 
 

_________________________________________ 
 

e) Fernanda tem 4 estojos de pincéis, e em cada 

estojo há 10 pincéis. Quantos pincéis Fernanda tem 

ao todo? 
 

_________________________________________ 
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Revisão 2 
 

 
 
 

1. A figura abaixo mostra a posição das 
peças em um jogo de damas. 

 
Observando-se o tabuleiro, é correto 
afirmar que ainda existem peças nas casas 
(A) 2a; 8b; 6e. 
(B) 2b; 8b; 6d. 
(C) 8a; 2b; 6d. 
(D) 8a; 8b; 6d. 
 

2. Observe os sólidos geométricos abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual sólido possui apenas faces planas? 
(A) Cone 
(B) Cubo 
(C) Esfera 
(D) Cilindro 
 
3. Observe o sólido geométrico abaixo. 
Quantas arestas esse sólido possui? 
(A) 3 arestas  
(B) 5 arestas  
(C) 6 arestas 
(D) 9 arestas 
 

4. Observe as moedas que Jéssica ganhou 
de seu pai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ela quer trocar essas moedas por notas de 
5 reais. Quantas notas de 5 reais ela vai 
receber nessa troca? 
(A) 2 notas                       
(B) 3 notas 
(C) 4 notas                       
(D) 10 notas 
 
5. No caixa da lanchonete do Sr. Fernando 
havia 8 moedas de 50 centavos, 5 moedas 
de 1 real, 4 cédulas de 5 reais e 2 cédulas de 
10 reais. Quanto havia no caixa da 
lanchonete? 
(A) 27 reais 
(B) 38 reais 
(C) 49 reais 
(D) 54 reais 
 
6. Qual é o valor posicional do algarismo 4 
no número 1.465? 
(A) 4 
(B) 40 
(C) 400 
(D) 460 
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7. No número 2.573, o algarismo 7 ocupa a 
ordem das 
(A) centenas simples. 
(B) dezenas simples. 
(C) unidades simples. 
(D) unidades de milhar. 
 

8. Observe a reta numérica abaixo. 
 
 
 
 
Que letra representa o ponto onde está 
localizado o número 25? 
(A) K  
(B) X 
(C) Y 
(D) Z 
 
9. Observe a reta numérica abaixo. 

 
 
 
 
Qual é o número representado pela letra P? 
(A) 22 
(B) 28 
(C) 30 
(D) 31 
 
10. O número 1.430 pode ser decomposto 
em 
(A) 1 unidade de milhar, 3 centenas e 4 
dezenas. 
(B) 1 unidade de milhar, 4 dezenas e 3 
unidades.  
(C) 1 unidade de milhar, 4 centenas e 3 
unidades. 
(D) 1 unidade de milhar, 4 centenas e 3 
dezenas. 
 
 
 
 

11. Observe no quadro abaixo a 
decomposição de um número: 
 
 
 
Essa é a decomposição do número 
(A) 536. 
(B) 5.036. 
(C) 5.306. 
(D) 5.360. 
 
12. Qual é o resultado da operação abaixo? 
 
 

 

(A) 3.164 
(B) 3.174 
(C) 4.166 
(D) 4.174 
 

13. Qual é o resultado da operação abaixo? 
 
 
(A) 1.531 
(B) 1.539 
(C) 2.541 
(D) 2.549 
 
14. Joice comprou um sofá por 2.208 reais 
e uma televisão por 1.935 reais. Quanto 
Joice pagou por esses dois produtos? 
(A) 3.103 reais 
(B) 3.133 reais 
(C) 4.133 reais 
(D) 4.143 reais 
 
15. Na Loja Central uma televisão custa 
2.078 reais. Na Loja Norte, uma televisão do 
mesmo tipo custa 1.842 reais. O cliente que 
comprar a televisão na Loja Central pagará 
quantos reais a mais? 
(A) 236 reais 
(B) 836 reais 
(C) 1.236 reais 
(D) 3.920 reais 

2.628 + 1.546 

4.375 – 2.836 

0 K X Y 100 W 150 

5.000 + 30 + 6 
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16. Valmir está lendo um livro de 536 
páginas. Ele já leu 452 páginas. Quantas 
páginas faltam para ele ler? 
(A) 82     
(B) 84        
(C) 124    
(D) 184 
 
17. Na sala de aula do 4º ano há 32 alunos. 
A professora formou grupos de 4 alunos 
para fazer uma atividade de matemática. 
Quantos grupos a professora formou? 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 8 
(D) 36 
 
18. Cícero comprou 42 latinhas de 
refrigerante e distribuiu igualmente em 7 
caixas. Quantas latinhas de refrigerante 
ficaram em cada caixa? 
(A) 6 
(B) 7   
(C) 9   
(D) 49 
 
19. Dona Luíza faz empadas para vender na 
lanchonete. Cada empada custa 5 reais. 
Certo dia, ela vendeu 7 empadas para um 
único cliente. Quanto ela recebeu? 
(A) 12 reais 
(B) 30 reais    
(C) 35 reais   
(D) 45 reais 
 
20. Janaína comprou 6 caixas de bombons. 
Em cada caixa havia 9 bombons. Quantos 
bombons Janaína comprou? 
(A) 16 
(B) 46     
(C) 54   
(D) 69 
 

21. A tabela a seguir mostra o número de 
pessoas que visitaram o zoológico de uma 
cidade, nos meses de julho a dezembro. 
 

DATA NÚMERO DE PESSOAS 

Julho  826 

Agosto  478 

Setembro  325 

Outubro  449 

Novembro  393 

Dezembro  793 
 

Quantas pessoas visitaram o zoológico no 
mês de outubro? 
(A) 325 
(B) 449  
(C) 478 
(D) 793 
 
22. O gráfico abaixo mostra o gasto mensal 
de uma família com alguns itens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o gráfico acima, o menor 
gasto é com 
(A) alimentação. 
(B) energia. 
(C) internet. 
(D) telefone. 
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NA RUA 
Na rua, passa carro.  
Passa moto, menino, cachorro... 
Passa tudo nesta rua! 
Estou aguardando, há horas, a bicicleta. 
Essa não quer passar. 
Na bicicleta, vem um simpático moço.  
Ele vende pamonha e canjica. 
A canjica não me importa.  
Mas não tomo o café da tarde sem o sabor da pamonha.  
Vou esperar mais um pouco... Mais um pouco, mais um pouco... 
— Olha a pamonha doce! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 35 segundos. 

 
QUEM ME DERA 

— Quem me dera um dinossauro passasse por aqui. 
— Quem me dera nunca passe.  
— Eu subiria em um coqueiro. Lá de cima, olharia. 
— Eu ficaria no chão, agachado e bem escondido. 
— Não tenho medo dos dinos. 
— Dinos são desenhos animados de televisão. Desses, eu também não tenho, não. 
— Mas eu amanso o dinossauro e ele vai ser meu dino. 
—  Diz isso porque nunca vai ver um de carne e osso.  
— Mas que amigo medroso! 
— Mas que amigo sem tino! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 43 segundos. 

 
A CADEIRA 

A cadeira foi feita sem braços, mas possui quatro pernas. Ela é fabricada de ferro, 
esponja e borracha. O assento e o encosto das costas são de esponja. Eles são cobertos 
por um tecido preto.  

As pernas da cadeira são fabricadas de ferro. Ela foi pintada com um esmalte 
branco metálico.   

A borracha, que também é branca, contorna o encosto e o assento.  
Essa cadeira é simples, nova e bonita. Eu a ganhei da minha mãe. Ela fica no meu 

quarto, junto a uma mesinha. Todo dia eu me sento nela para estudar. Eu adoro a minha 
cadeira porque é macia e confortável. 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 56 segundos. 
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QUANTO TEMPO O TEMPO TEM? 
Quanto tempo o tempo tem? Será que isso é pergunta que se faça? Ou será 

apenas uma viagem da minha cabeça? 
O tempo é velho ou o tempo é novo? O tempo é um adolescente? Ou o tempo é 

criança? O tempo é um jovem ou o tempo é um idoso? 
Será que devo sair fazendo perguntas por aí? Ou será que devo continuar com 

minhas perguntas só para mim? Hoje, estou assim, um sujeito perguntador sem fim. 
Agora, lembrei de alguém que pode me ajudar. Meu avô Salu tem tempo de sobra. 

Vou levar minhas perguntas e pedir que ele doe esse tempo para mim. Que vovô me 
escute até o fim!   
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 62 segundos. 

 
SEU TEM-TEM 

Seu Tem-Tem mora sozinho. Hoje, ele não gosta muito de gente. 
Seu Tem-Tem é viúvo. Viúvo é um homem que casou, teve uma esposa, mas ela 

morreu. Dona Mansinha era a esposa de seu Tem-Tem. Mulher mansa e muito boa. Os 
dois viveram muito bem.  

Não tiveram filhos e tratavam as crianças como seus afilhados. O que as crianças 
pediam a seu Tem-Tem, ele dava.  

Seu Tem-Tem e Dona Mansinha tinham tudo, casarão na cidade, carro, fazenda e 
empregados. Além de rico, Seu Tem-Tem era piadista.  

Um dia, Dona Mansinha adoeceu, empalideceu e morreu. Seu Tem-Tem desatinou 
depois disso.  

Agora, sobe e desce sem destino pelas ruas. Mas não perde uma piada.      
Quando ele passa, os meninos gritam: — SEU TEM-TEM?  
Ele responde: — TEM, NÃO! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 

 
EU SOU MUITOS 

Eu gosto de bobices. Eu gosto de besteiras. Eu gosto das bobagens.  
Eu faço humor. Eu faço muganguices. Eu faço graça. Ah! Se eu faço todas as 

caretas? Eu faço.  
Eu falo alto. Eu falo sorrindo. Eu falo baixo. Eu pulo. Eu fofoco. Eu canto. Eu fuxico. 

Eu danço. Eu solto todos os risos. Eu libero a gargalhada. Eu sou a palhaçada.  
Eu também liberto o tímido. Eu também mexo com o quieto. Eu também solto o 

acanhado. Pois eu sou todos eles, antes de ser o seu palhaço. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 49 segundos. 
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OS PÁSSAROS 
— Papai, o pai do Luiz tem três gaiolas. Duas estão penduradas na parede e a 

maior está no chão. As gaiolas da parede têm dois pássaros em cada uma. A gaiola maior 
tem três. Papai, quantos pássaros o pai do Luiz cria? 

— Filha, vamos contar e somar. Cada gaiola da parede tem dois pássaros. Dois 
mais dois são? 

— Quatro. 
— Muito bem! Então, quatro mais três, da gaiola do chão?  
— Hummm... São sete pássaros, papai. 
— Muito bem! 
— Papai, é correto prender os pássaros?  
— Júlia, não é correto, mas infelizmente é permitido. Eles podem criar os que 

nascem em cativeiro. 
— Papai, um dia, eu libertarei todos os pássaros!  

  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 58 segundos. 

 
SEM LAÇO NEM FITA 

Ela não gosta de laço. Ela não se encanta com fita. Mas bota um lindo arregaço.  
Mariângela é o nome da linda menina. Linda de cachos. Linda de sorriso. Linda de 

saia rodada. De todo jeito, é graciosa. 
Mariângela toma banho e seca o molhado dos cabelos. Usa um creme de pentear 

vibrante e solta a cabeleira. Vai vestir a saia rodada e a blusa amarela que adora. 
A graciosa menina corre para a calçada. Ela se encontra com Rosaflor e se 

abraçam. Um encontro de duas meninas cheias de cachos e sorrisos. Mariângela e 
Rosaflor são primas e melhores amigas.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 55 segundos. 

 
A CASA DOS GATOS 

Uma Casa murada. De fora, não se vê nada. De fora, só se ouve tudo.  
Na casa murada, ninguém sabe muito bem quem mora lá. Além de muitos gatos. 

Isso toda a vizinhança sabe!  
Passo na rua quando visito minha tia. Nunca entrei na casa. Mas vou lhe contar. A 

casa murada é grande. Rodeada de jardim com plantas altas. A copa das árvores cai para 
a rua.  

Minha tia diz que os gatos são os donos da casa. Diz também que os gatos têm 
empregados. Eles saltam para fora, correm, miam, brigam. É uma centena de gatos 
fazendo aquela algazarra. 

À noite, a coisa vira pesadelo!   
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 58 segundos. 



CADERNO DE FLUÊNCIA                                                                                                                        4º ANO 
 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 6 

MEU BONECO ROBÔ 
Eu moro com meu tio. O nome dele é Carlos. Mas todos o chamam de Cacá.  
Ele tem uma oficina. Meu tio é metalúrgico.  
Eu acho muito legal a oficina dele. Mas ele não me leva muito lá. Outro dia, eu 

pedi muito e ele me levou. Passei a tarde na oficina. Foi tão bom que não vi a hora 
passar!  

Nesse dia, meu tio juntou uns pedaços de ferro e fez um boneco para mim.  
Meu boneco parece um robô. Ficou muito legal!  
Eu brinco com ele todo dia. Hoje, ele quebrou a mão. Vou pedir a meu tio para 

consertar. Assim, passo uma tarde na oficina. Gosto de ver meu tio montando coisas 
legais.    
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 63 segundos. 

 
ORELHA DE LIVRO 

Livro também tem orelha. Orelha de livro traz um rápido resumo do assunto. É um 
convite excelente à leitura.  

Você já leu orelha de livro? Se ainda não leu, que tal, hein? É um texto bem legal.  
Mas por onde você começa a ler um livro? Pense! Tem gente que começa pela 

capa. Gente que começa pela contracapa. Gente que começa pela primeira página. 
Gente que nem começa, desiste só de olhar o livro. Sei que você não é desse grupo que 
desiste. Ou é?  

Esse texto tem uma dica de pé de orelha. Que tal iniciar a viagem da leitura do 
próximo livro pela orelha?! 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 58 segundos. 

 
EU SOU BISNETO 

Não sei se você tem bisavó. Sei que eu tenho. Não sei se você tem avó. Eu tenho. 
As duas moram na mesma casa. É dose dupla de mimos para mim, hein! A casa é da 
bisavó. Minha avó mora com ela.  

Eu chamo minha bisavó de “vó”. Minha avó, eu chamo de mãe. Vou explicar! Eu 
chamo assim porque imito a mamãe. A mamãe chama minha bisavó de “vó” e eu chamo 
assim também. Ela chama minha avó de mãe e eu também chamo assim.  

Meu nome é Artur. Eu tenho seis anos. Já aprendi a ler e a escrever. Minha 
diversão predileta é passar o dia na casa da vó e da mãe. De vez em quando, eu levo um 
livro para ler com a vó. Ela também gosta de livros de criança.   
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 74 segundos. 
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DUDU E ALEMÃO 

Dudu e Alemão eram irmãos.  

Dudu era branco, de olhos claros.  

Alemão era moreno, os cabelos lisos e os olhos bem pretos.  

Ninguém sabia por que lhe chamavam de Alemão.  

Dudu e Alemão eram gêmeos.  

Mas não se pareciam em nada.  

Alemão era calado, quase não falava.  

Dudu não fechava a matraca um instante.  

Dudu gostava de andar de bicicleta.  

Alemão gostava de jogar bola.  

O que um fazia, o outro nem gostava.  

Mas se você falasse mal de um, o outro logo entrava na briga. E nessas horas você 

tinha certeza que Dudu e Alemão eram gêmeos. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 53 segundos. 
 

 

 
O MENINO DO DEDO MÁGICO 

Era uma vez um menino do dedo mágico, que vivia em uma floresta encantada. 

Seu nome era Duda.  

O dedo indicador de Duda era mágico. Tudo que Duda tocava com seu dedo 

mágico, se transformava.  

Certo dia, Duda conheceu Ives, um menino que queria ganhar de Natal uma bola 

de futebol, mas seu pai não podia comprar. 

Então Duda tocou o seu dedo mágico em um melão e ele virou uma linda bola 

amarela. Duda pegou a bola e deu para Ives. 

Ives ficou muito feliz com sua bola amarela. 

Duda também ficou feliz por usar o seu dedo mágico e realizar o sonho de Ives. 

Duda e Ives ficaram amigos e sempre brincam de bola. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 63 segundos. 
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BRINCADEIRA DE CRIANÇA 
Brincadeira de criança é coisa inesquecível. Esquecemos de muitas coisas da 

infância. As brincadeiras, essas ficam guardadas na memória.  

“— Vamos brincar de pega-pega? 

— Vamos! 

— Se cair, não chora, não? 

— Não! 

— O escolhido foi você!” 

Esse é um trecho de uma canção. Cantávamos como abertura do pega-pega. 

Usávamos para escolher os participantes da brincadeira. Só entrava quem caísse e não 

chorasse. Se fosse chorão, ficava de fora.  

A canção era o acordo de entrada. Todo participante tinha que aceitar as regras. 

Não dava muito certo. Geralmente, quem caía, chorava. Isso não importava mais. O 

importante era participar do pega-pega.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 54 segundos. 

 
MEU JARDIM 

Rosa, violeta e jasmim 

Belas são as flores do meu jardim. 

Azul, branca e amarela 

Do meu jardim a rosa é mais bela. 
 

Belas são as flores do meu jardim 

A rosa, a violeta, o jasmim. 

Do meu jardim a rosa é mais bela 

Também a azul, branca e amarela. 
 

É belo meu jardim 

rosa, violeta e jasmim. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 32 segundos. 

 

BOLA DE GUDE 

Meninos na rua a brincar 

bola de gude a rolar 

bola rolando no chão 

bola de gude mão. 
 

No toque dos dedos da mão 

Bola rolando no chão 

Meninos na rua a brincar 

Bola de gude a rolar 
 

Bola de gude a rolar 

meninos alegres a brincar. 

A bola rolando no chão 

Bola de gude na mão. 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 3 erros. No máximo 31 segundos. 
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A MENINA IMAGINÁRIA 

A menina sonhava com o céu. 

No seu sonho moravam nuvens e ventos. Corriam cometas amarelos e estrelas 

prateadas. 

As estrelas acenavam, piscavam o olho na noite. Às vezes, algumas caíam lá de 

cima. A menina sonhava a estrela que caía no mar. 

Os sonhos da menina tinham asas.  

E tinham cores também. Eram sonhos azuis, amarelos, da cor da terra, da cor do 

mar. 

A menina era, toda ela, feita de imaginação. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 40 segundos. 

 

AS BONECAS DA GIGI 

A Gigi era filha única. 

A mãe da Gigi ficava preocupada. Ela não tinha com quem brincar. 

Mas a mãe estava enganada. 

A Gigi tinha boas amigas. Passava horas conversando com elas. 

Ela gostava muito de conversar com a Lulu e com a Ritinha. Ficava trancada no 

quarto, a tarde inteira.  

A mãe ouvia as vozes e ria. Já sabia até qual era a voz da Lulu e qual era a da 

Ritinha. A Gigi esquecia do mundo, quando brincava com as amigas. 

Mesmo assim, a mãe dela se preocupava. Queria outras amigas para a Gigi. 

Amigas de verdade. 

A Gigi respondia para a mãe: 

— Não precisa, mamãe. Lulu e Ritinha são minhas melhores amigas. 

E voltava a brincar, imitando as vozes das amigas. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 
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A CASA DO AVÔ 

O Dito queria morar com o avô. 

O avô do Dito morava longe, muito longe. Tão longe, que o Dito não sabia contar a 

distância.  

O que ele sabia é que era depois da serra. Ficava também depois de um rio. E 

depois de muitas cidades. 

O Dito gostava da casa do avô. Havia pés de manga, de goiaba. E havia muitos, 

muitos passarinhos. O Dito acordava com os passarinhos cantando, na casa do avô. 

Mas ele morava longe, muito longe.  

Ele sonhava com as férias, só para viajar para lá. 

A casa do avô era o melhor lugar do mundo. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 55 segundos. 

 
MEDO DE TUBARÃO 

O menino tinha medo de tubarão. 

Tinha tanto medo que nem tomava banho na lagoa. 

O pai do menino dizia: 

— Lagoa não tem tubarão, meu filho. O tubarão mora no mar. 

O menino olhava a lagoa, olhava, e tinha medo de entrar. 

— Pai, tubarão não mora na água? 

— Mora sim, filho. 

— Então eu não entro na lagoa. 

— Mas tubarão mora no mar, meu filho, não mora na lagoa. 

Não adiantava nada o pai falar aquilo, o menino continuava com medo. E não 

entrava na lagoa, de jeito nenhum. 

No rio, então, nem pensar. O menino dizia que o tubarão podia vir do mar, 

nadando contra a correnteza. 

Quando o pai levou o menino a uma piscina, ele olhou, olhou, e falou para o pai: 

— E se o tubarão veio bem pequeno pelos canos, e agora cresceu dentro da 

piscina? 

O pai suspirou, pensando que era melhor ser peixe do que gente. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 82 segundos. 
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O MENINO QUE NÃO QUERIA CRESCER 
Era uma vez um menino que não queria crescer.  
Ele dizia: 
— Quero ser menino para sempre. Não quero ficar adulto. Gente adulta é 

complicada. Vive de cara fechada. Para o adulto, o mundo é sem graça. Quero ser 
menino toda a vida! 

Mas ele não sabia como conseguir isso. Perguntou a todos, professores, tios, 
ninguém sabia. Ficou triste. Perdeu a paciência e resolveu correr o mundo. 

Depois de muito procurar, encontrou um rapaz. Esse rapaz lhe deu uma ideia e 
disse: 

— Amiguinho, ser menino é um modo de ser. Não é o tamanho do corpo. Você 
pode crescer, crescer e depois envelhecer. Mesmo assim, pode continuar sendo menino. 

O garoto pensou e comentou: 
— Compreendi! Agora vou ficar grande, mas não vou deixar de ser menino. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 

 
AS TRÊS IRMÃS 

  
Almelita, Carmelita e Mariqueza. Não é rima nem piada. Eram três irmãs. Não vou 

descrever como eram fisicamente. Infelizmente, nunca vi nenhuma das três.  

Lembro-me bem de um casarão. Era rodeado de alpendre. Construído ainda de 

tijolos de barro. Um modelo muito antigo. Hoje, existem poucos por aí, nem sei por 

onde. Casarões são construções resistentes ao tempo.  

As irmãs viveram sempre naquele casarão. Pareciam inseparáveis. Ele ficava 

justamente numa encruzilhada. Dia ou noite, todos passavam com medo. Almelita, 

Carmelita e Mariqueza nem davam trela para isso. Adoravam estar sozinhas. Nunca 

tiveram o incômodo de visitas indesejadas.  

Todos que as conheciam, concordavam. As três escolheram morar ali porque 

sabiam o que diziam do casarão. Elas faziam questão de morar no casarão mal-

assombrado. Só que menos para elas.   

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 69 segundos. 
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A GAVETA MÁGICA 
Você imagina onde está o meu lugar favorito da casa? Sim ou não?  

No meu lugar favorito, tem uma cômoda. Na cômoda, tem uma gaveta.  É o lugar 

mais cheio de surpresa da casa. Muito especial para mexer e brincar. Lá, eu me escondo 

quieto.  

Tem grampo para cabelo, grampo para papel, carteira de documento. Papel de 

carta, folha de caderno, papel de conta para pagar, conta vencida. Agulha, alfinete, tubo 

de linha. Lápis de cor, lápis de escrever, lápis de olhos. Caneta, pincel, pedaço de 

borracha, apontador. Pente, estojo de maquiagem, batom usado, tesoura, fita métrica, 

botão.  Cabeça de boneca, laço de cabeça, laço de presente. E a lista não terminou, mas 

vou parar.  

Não sabia se aquilo era uma gaveta ou um porta-tudo. Sei que depois daquele dia, 

eu a chamava de gaveta mágica. Não vou contar em que casa tem essa gaveta. Ela é só 

minha.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 81 segundos. 

 
HISTÓRIAS DE ANTIGAMENTE 

Ontem, meu pai contou uma história de quando ele era criança.  

Falou sobre as brincadeiras, sobre os seus brinquedos. Disse que a nossa cidade 

era muito diferente do que é hoje.  

As ruas não tinham asfalto, apenas algumas tinham calçamento, mas a maioria 

era de chão batido, com muita poeira.  

Por um lado, isso era ruim.  Mas por outro lado era bom, pois meu pai e os amigos 

dele brincavam de pião na rua e podiam jogar futebol.  

Mas não havia transporte, não tinha posto de saúde. Só tinha uma bodega, a do 

seu Raimundo, avô do Zeca, meu colega de classe. E também não tinha escola no bairro, 

a escola era muito longe. Por isso muitas pessoas não podiam estudar.  

Fiquei pensando: será que as coisas no tempo do meu pai eram melhores do que 

hoje? 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 75 segundos. 
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PASSEIO COM O CÃO 
Ele sai. Dá uma volta com seu cão. Volta para casa.  

No passeio, o cão olha para o homem. É um olhar de apaixonado. O cão olha 

apreciando o rosto do dono. Dizem que cachorro é muito apegado ao dono. Isso é uma 

verdade. 

O cão caminha exageradamente feliz. Não é o caminhar que o deixa feliz. O que o 

faz feliz é a presença do homem. São dois amigos passeando juntos.   

O cachorro está de coleira e preso a uma corrente. Mas não está triste. Olha para 

cima, balança o rabo e sorrir com os olhos. O homem se agacha, abraça e cheira o cão. O 

cão mira o olhar e diz com o corpo todo: “é muito bom caminhar ao seu lado!”  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 

 
POMPOSA E OS FELINOS 

Parece que saiu do salão de beleza. Está sempre maquiada. 

Pomposa alimenta os gatos da praça diariamente. Chega numa caminhonete preta 

brilhante. Estaciona o carro e desce. 

Usa roupas cheias de cores e estampas. São roupas coloridas de vários modelos. 

Gosta de brincos grandes. O cabelo costuma estar vermelho.  

Pomposa preenche a praça com sua presença. Os gatos todos correm ao seu 

encontro. Eles são muito chegados à Pomposa. O encontro dela com os felinos é sempre 

no mesmo lugar da praça. Em um canto de parede, ela bota comida para eles. Além de 

dar comida, Pomposa bota no colo, cheira e abraça a gatarada. É uma diversão de gato 

de todo tipo e tamanho. 

Pomposa faz seu dever de todo dia e sai. Alguns gatos a acompanham. Ela pega-os 

e traz de volta. Ela sai de novo, eles correm atrás. Até conseguir ir embora, fica essa 

peleja entre ela e a gatarada.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 83 segundos. 
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COLABORE! 
Ajude ao próximo!  

Se um idoso tem dificuldade de atravessar a rua, ajude-o! 

Se uma criança pequena não consegue subir o degrau, segure a sua mão! 

Se sua mãe faz tudo em casa, ajude-a! 

Se tiver brinquedo sobrando, doe! 

Se o professor pede silêncio na aula, colabore! 

Se a sacola da senhora que caminha na rua é pesada, dê uma força! 

Se pensar em jogar lixo no chão, repense! 

Se o cão mora na rua, dê água e comida! 

Se alguém quiser brigar com você, faça as pazes! 

Se tiver roupas que não servem mais, doe-as! 

Se o carro do lixo passa na sua rua, colabore com a cidade limpa! 

Se você precisar da ajuda de alguém, peça! 

Que tal fazer somente a sua parte!   

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 68 segundos. 

 
PROCURA-SE SUMICIM! 

Maria estava fazendo o almoço. Cozinhou o feijão e a carne. Estava preparando o 

arroz para colocar no fogo. Foi acender o fogão e nada. O gás acabou. 

— Chega Sumicim, acode aqui.  

— O que é, Maria? 

— Sumicim, o gás acabou. E agora? 

— Ora, e agora! E agora, eu vou no Batista.  

— Vá e volte já! Sumicim, Sumicim!  

Sumicim foi no quarto, pegou dinheiro e saiu. Maria ficou na recomendação. Ele só 

concordava e concordava.  

— Deixa de tanta conversa. Eu volto logo, mulher. 

Esse gás não chegou até hoje! Maria espera Sumicim todo dia. Dele, não se sabe o 

paradeiro. Qualquer coisa pode ter acontecido.  

Era uma vez, Sumicim, feito pó de pirlipimpim, evaporou.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 62 segundos. 
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ROSE 
Rose mora numa cidade cheia de animais. A maioria deles vive na rua. Não têm 

dono. Não têm lar. Muitos estão na fila de adoção. A fila é grande. Os interessados são 

poucos. Sorteados são aqueles bichinhos que conseguem adoção.  

Como é na sua cidade? Como vive a maioria dos animais? Você sabe a realidade 

dos animais da sua cidade? Ou você mora no sítio ou pequeno povoado? Não importa. 

Pare e reflita sobre os animais do lugar que você mora. O que você pode fazer por eles? 

Nossa querida Rose é protetora e cuidadora de muitos animais. Ela cuida deles na 

rua, leva para casa. Divulga animal perdido. Pede ajuda para os cuidados clínicos e com 

alimentação e higiene dos bichos. Faz o que pode e pede doação para o que ela não 

pode. 

Rose acha todo bicho perdido. Se você mora na cidade de Rose, fique tranquilo. 

Ela vai dar conta de seu bichinho fujão. Ele vai chegar de volta a sua casa. Rose se 

garante!  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 92 segundos. 

 
GENTILEZA 

O que é melhor? Ver gente de cara feia? Ou gente fazer careta? Já que a conversa 

é comigo mesmo, vou dizer logo. Mil vezes melhor ver gente fazer careta. 

 Hummm... deixe-me sondar a mim próprio! Será que é mais simpático ver gente 

de cara fechada? Ou será melhor ver gente de cara pintada? Eu vou preferir ver caras 

pintadas. Mas é claro! 

 O que seria? O que seria? O que seria melhor? Seria melhor olhar na cara de um 

cara lisa? Ou olhar um liso, de cara limpa? É muito mais que mil vezes melhor ver a cara 

limpa do cara.  

 É sua vez! O que você prefere? Você prefere a gentileza? Ou prefere gente lesa? 

Pense e responda para você. 

  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 67 segundos. 
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DESCRIÇÃO 
Tem uma varanda de entrada, depois a sala, a despensa, o corredor, o quarto, a 

cozinha, o banheiro, a área de serviço e o quintalzinho. 

O quintal é apertadinho e com pouca ventilação. Cheio de plantinhas bem 

verdinhas. Elas são regadas diariamente. O charme do espaço é o verde das folhas. 

Todas dentro dos vasinhos. 

A cozinha é bem servida. Tem mesa grande e sempre farta. Fartura é costume da 

fazenda. A atração da cozinha é o sabor e o tempero de tia Serafina.  

O quarto tem cama e rede. Na cabeceira da cama, um oratório. Um ventilador em 

cima da mesinha. É um quarto bem particular.  Tem cheiro de talco de bebê. A minha 

vozinha Florice dorme nele.  

Na sala, uma cadeira de balanço. Que só balança com vozinha. Tia Serafina não 

deixa ninguém ser feliz! “Se quiser, senta no sofá”, ela adverte. E a cadeira só balança 

com Florice. Mas é lindo ver vozinha se balançando.   

O que me fascina mais é a parede amarela do corredor. Parede cheia de retratos 

de gente que nem conheço. Mas eu me pego a olhar. Muita gente se parece comigo. O 

que gosto ainda mais é de ouvir as explicações de vozinha Florice. Ah, como é bom ouvir 

a minha vozinha dizer quem é todo mundo na parede! Amo de paixão a casa da vó.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 122 segundos. 

 
AMIZADE É RARIDADE 

— A Tereza, de cara tesa. A Carlota, de cara torta. Joaquim nem olhou para mim. 

Julião, de cara no chão. Diga aí, o que vou fazer com amigos sem merecer? 

 — Faça as pazes com os rapazes. Sobre Carlota e Tereza, direi algo, com certeza. 

 — Zaqueu, escafedeu. Diana se apaixonou. Só quer saber de Bartô. Quem eu vou 

achar que ainda queira conversar?  

 — Passa aqui, Miqueias! Vamos trocar umas ideias. Ricardo também está aqui.  

 — Oh, Socorro, de acordo. Oh, Ricardo, obrigado. Espere lá, que passo já! Fui.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 47 segundos. 
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NÚMERO DA SORTE 
Cristóvão:  — Qual é o número da sorte? 
Cícera:   — Sorte tem número?  
Filó:   — Não sei. 
Cristóvão:  — Marianinho disse que tem. 
Cícera e Filó:  — Quem é Marianinho? 

Os três se olham, ao mesmo tempo. 
Cristóvão:  — Marianinho é meu amigo.  
Filó:    — Que amigo é esse, Cristóvão? Pede para ele vir aqui.  
Cícera:   — É uma boa! Quero ter sorte também. Amanhã, traga ele aqui. 

Precisamos conhecê-lo.  
  Dia seguinte, os três se encontram. 
Filó e Cícera:  — Cristóvão, cadê o Marianinho?  
Cristóvão:   — Só amanhã. Ele disse que vem amanhã. Ele está só em casa. A mãe 

dele saiu. A casa não fica só. Ele queria vir. Queria muito. Ele disse... 
Cícera e Filó se olharam, entendendo toda a trela. 

Cícera:   — Pare de trelelê e diga logo a verdade. Já entendemos! Marianinho é 
caraminhola da sua cabeça. Você quer nos engabelar. Você vem com essa 
rifa de caixa de chocolate de novo que ninguém ganha e o nosso dinheiro 
“nunca mais”, não é? Fique, você e Marianinho, seu criado, com esse 
número da sorte. Não queremos conversa! 

Cristóvão não disse um “ai”. Ficou caladinho. As duas descascaram 
todos os abacaxis nele. E foram embora.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 94 segundos. 

 
VELHO MARUJO 

Como barquinhos de papel, ela avista os navios. Tão longe eles estão. De perto, ele 

contempla. Sempre à beira da praia, velho marinheiro!  

Aposentou-se das velas e caravelas. Mas a praia é sua varanda. Contempla o todo 

azul a sua frente. Sua casa é um mirante. O mar é sua paisagem. Que exuberância!  

Velho marujo, visita o cais. Visita o porto. Cumprimenta a todos os náuticos. Seu 

coração é um tum-tum-tum! 

Navios chegam. Navios atracam. Navios descarregam. Navios carregam. Navios 

levantam velas. Navios partem. Ele não sai dali. O mar é seu infinito encantamento. 

Sempre marujo!    

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 52 segundos. 
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O CAMPEONATO DE PIPAS 
O céu estava azul. O vento era bom. A menina olhava o céu. O tio estava ao seu 

lado. A pipa estava perfeita. Era dia de campeonato.  

Aquele dia foi esperado como a data mais importante da vida. A pipa estava 

sempre bem-feita. Fabricada com muito esmero. Tio Jeremias caprichava. Ela enfeitava, 

coloria e guardava com carinho.  

Todo dia teve treino com muita dedicação. Muito foco e concentração. Soltar pipa 

era o sucesso pessoal de Linda Sara.  

Tio Jeremias faz pipas e ensina as crianças a brincarem com elas. Ele é o treinador 

de Linda Sara. A menina era disciplinada. Sabia todos os macetes de posição, altura e 

vento da pipa.  

A competição começou. Linda Sara dominava os céus. Sua pipa empinava sem 

igual. Todas as competidoras estavam lindas. Todas felizes, soltas e radiantes como o sol 

daquela manhã. Linda Sara teve alguns imprevistos. Sua pipa enguiçou em outra. Foi um 

desafio e tanto!  

Inesperadamente, bateu um vento que empinou a pipa nas alturas. Ela conseguiu 

segurar com precisão. Manteve-se acima de todas até o fim. Sua pontuação disparou a 

subir. O apito tocou. Encerrou-se o tempo. Linda Sara foi a campeã daquela manhã.   

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 106 segundos. 

 
 

O BALÃO IMAGINÁRIO 
No meu balão, vou voar. Vou passear pelas nuvens. Vou flutuar.  

Do meu balão, vou ver o céu aberto. Vou ver o céu azul. Vou ver as nuvens 

passeando. As nuvens são flocos de algodão.  

Eu o levarei carregado de flores. Soltarei todas lá de cima. Em cima de toda a 

cidade. A cidade ficará florida. 

Quero um balão que me leve. Que me leve bem leve. Leve como a neve. Leve 

como a nuvem. Leve como a minha imaginação.  

Neste dia, estarei por cima. Lá em cima, o balão mais alto. Acima das nuvens, 

assustado com a grandeza. Assustado com tanta natureza. Quero olhar e me 

surpreender com a beleza. Ser feliz no meu balão.  

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 63 segundos. 
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BIANQUINHA 
Com a carinha escondida no lençol, ouve uma voz.  
— Acorda! É hora de levantar!  
Descobre apenas os olhos. Olha para fora. A voz continua. Espreguiça-se toda e se 

senta. A voz silencia. Ela deita de novo. Enrola-se pé e cabeça. Fica um instante a mais 
ali. Novamente, a voz chama. 

— Eu vou aí se você não levantar em cinco minutos.  
Ela conhece aquele recado. 
— Pula da cama. Corre para o banheiro. Escova os dentes. Toma banho e sai. Corre 

para o quarto. Veste a roupa ligeira. Corre para a mesa do café com o pente na mão. Está 
tentando pentear o cabelo. 

— Qual foi o nosso combinado ontem?  
As duas se olham.   
— Levantar cedo e arrumar a sala.  
— Por que é mesmo que você vai fazer isso agora cedo?  
Pensa, pensa e diz. 
— Porque vamos passear. 
— Não. Não é por isso, não. Pense mais um pouco. 
— Porque eu baguncei tudo ontem. Desarrumei a casa toda. Deixei tudo 

remexido. Preciso organizar de novo. 
— Hummm...  
Bianquinha termina o café. Sua mãe lhe penteia o cabelo. Ela vai cumprir sua 

tarefa.    
  

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 97 segundos. 

 

TIO PEPE 
Jornal do dia e xícara de café fervendo e fumegante. Dois bules, um branco de 

rosas azuis desenhadas, sempre com café. O bule azul, sempre com leite. Tem tapioca 
quentinha e macia. Tem queijo e bananas. Assim era a mesa do café da manhã. Ele 
mesmo preparava. Tio Pepe morava sozinho. 

De café tomado, atravessava a rua e ia caminhar na praça. Tio Pepe era tio de 
todos. “Tio Pepe, tudo bem? Tio Pepe, como vai? Tio Pepe, como está? Tio Pepe, tio 
Pepe... como é querido!  

A rua da casa de tio Pepe ficava no centro da cidade. Era a rua principal da 
cidadezinha. Como não saber dele?! 

Tio Pepe foi dono de farmácia da cidade. Considerado o doutor de muita gente. 
Sua farmácia ainda está lá no mesmo lugar. Fica na esquina, vizinho a sua casa. De frente 
para a praça central. Seus netos cuidam dos negócios da farmácia.  

Tio Pepe só quer curtir e viver cada dia de cada vez.    
    

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 89 segundos. 
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DE MARIA CHIQUINHA 
De um lado da cabeça, metade da cabeleira. Do outro lado, outra metade. As duas 

metades eram perfeitamente penteadas. Da testa até a nuca, um traçado sem defeito. 

Dois coques perfeitos dividiam a exuberante cabeleira.    

 Ela corria, pulava, subia e descia. Os coques balançavam, pareciam obedientes, 

não se assanhavam.          

Um dia, na rua, “que Maria Chiquinha linda!” –, alguém lhe disse bem alto. Ela 

ficou matutando aquilo até em casa. “Mamãe, alguém me chamou de Maria Chiquinha”, 

gritou quando foi entrando. 

— Maria Chiquinha não é você, filha. É o nome do seu penteado. 

Ela não conhecia aquele nome. 

—Estou de coques ou de Maria Chiquinha, mamãe?  

— Você escolhe como chamar.  

— Os dois nomes são bem legais. De coque ou Maria Chiquinha, estou linda. Mas 

gostei mais de Maria Chiquinha. Não estou de coques, estou de Maria Chiquinha.  

  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 75 segundos. 

 
O HÓSPEDE DA PRAÇA 

Chapéu de massa, como era chamado aquele tipo de chapéu. Nunca descobria a 

cabeça. A careca estava bem avançada. Usava paletó e calça marrom amarrotados. Uma 

blusa bege desgastada. Uns sapatos surrados. O cinto era um cordão. Carregava uma 

mala de couro velho na mão. A mala era um segredo. Despertava curiosidade. O que 

havia ali dentro, todos se perguntavam.  

Seu hotel era a praça. Sua comida era o que lhe dessem. Não era pedinte. Seu 

passatempo era fazer brinquedos de madeira e dar para as crianças. Ele dizia para as 

crianças que a mala era o baú da surpresa. 

Agachava-se para cumprimentar e conversar com as crianças. Fazia sinal com a 

cabeça cumprimentando todo mundo. Comportamento de pessoa educada.    

O homem passou mais de um mês na praça do lugarejo. Fazia a mesma coisa todo 

dia. Teve sempre a mesma rotina.  

Um dia, ninguém o viu. Todos ficaram surpresos. Estavam acostumados com a 

presença e gentileza do cavalheiro. Por dias, esperaram que reaparecesse. Nada. Ele 

havia partido, realmente. E partiu também o coração de todos.     

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 96 segundos. 
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MINHA PRIMEIRA CASA 
O primeiro traço era a base. Uma linha reta, na horizontal, também chamada de 

linha deitada. Isso formava a superfície plana do espaço. Também chamado de chão ou 

piso.   

Depois, eram feitos o segundo e o terceiro traços ou linhas. Esses eram na posição 

vertical. Também se chamam linha em pé. Formavam as paredes. A quarta linha era a 

base do telhado. O desenho formado até agora é um quadrado ou retângulo.  

O quinto e o sexto traços formavam um triângulo. Ele ficava na base do telhado. 

Era o desenho da cumeeira. Já ouviu falar em cumeeira? Vem da palavra cume.  

Em seguida, desenhavam-se dois retângulos pequenos dentro do retângulo maior. 

Um era a porta, o outro era a janela. O desenho só tinha frente. Com o tempo, foi se 

aperfeiçoando e crescendo. Veio a lateral com duas janelas. O telhado ficou maior.  

A casa foi o meu primeiro desenho da infância. Ops! Esqueci um detalhe. No 

telhado, havia uma chaminé.  
  

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 88 segundos. 
 

O MENINO APAIXONADO 
Júnior andava passando longo tempo fora do ar. Estava desligado mesmo. Era pelo 

banco da praça, na calçada de casa, na mesa da cozinha, no chuveiro. Tudo estava uma 

distração. Talvez ele estivesse tirando férias no mundo fantasia. 

O menino estava solitário. Sozinho no canto da sala. Sozinho no sofá. Sozinho, 

sozinho. Mas o que de sério poderia estar ocorrendo? Seu comportamento não 

combinava nada com ele.  

Vieram as notas ruins da escola. O negócio só ficava mais sério. Juninho 

cabisbaixo, perdido em pensamentos.  

Certa vez, ele e sua mãe vinham da escola. Júnior parou e pegou uma rosa na 

plantinha do jardim. A mãe observou e perguntou por que ele tinha pegado a rosa. Ele 

disse que estava se lembrando de sua nova colega de sala. Sua mãe sentiu cheiro de 

menino apaixonado no ar.  

— Quem essa menina, Júnior?    

— É Rosa Maria. Ela tem olhos puxados, cabelo liso e a voz muito macia. Mamãe, 

Rosa é a menina mais linda. Ela nunca olhou para mim. 

Tudo ficou claro. O motivo da solidão de Juninho era a menina mais linda da 

escola. E ninguém poderia resolver. Ele teve que se desapaixonar, pois Rosa Maria nunca 

o olhou com olhos apaixonados. Ficaram melhores amigos.    
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 11 segundos. 
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A MENINA DA ÁRVORE 
Um gigante cajueiro. Um pé de caju.  

No cajueiro, ela subia. Descia. Caía. Chupava caju. Comia castanha torrada. 

Armava balanço. Escondia-se e refugiava-se. Deitava-se nos grandes galhos. Dava 

cambalhota. Até corria. Quebrava galhos. Arranhava-se. Caía mais uma vez e outra. 

Quase se desmembrava.  

Curtia a sombra. Cochilava. Pulava corda. Fazia piquenique. Brigava com os 

amigos. Batia e levava. Fazia intriga e confusão. Inventava brinquedos e brincadeiras. 

Vivia a melhor infância. 

Confidenciava suas histórias para o cajueiro. O cajueiro lhe contava histórias do 

mundo das árvores frutíferas.  

Uma árvore na vida de uma menina. Uma menina na vida de uma árvore. 

Inseparáveis!        
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 55 segundos. 

 

A MENINA E O CANTOR 
Todos os dias, ele cantava na janela da menina. 

Chegava cedo, se ajeitava na janela, e começava a cantoria. 

Às vezes, a menina ainda estava dormindo. Acordava com o seu canto. 

Esperava que ela se vestisse e saísse para a escola. Só depois é que ia embora. 

No dia seguinte, lá estava ele novamente. Cantava cada vez mais bonito.  

Mas sofria muito. Às vezes a menina olhava para ele. Outras vezes, nem via que 

ele estava ali. 

Tinha dias que a menina ficava no espelho, pensando. Ele sofria, achando que ela 

pensava em outro. Estava apaixonado pela menina, mas ela nem ligava para ele. 

Mesmo assim, vinha todos os dias, cantar na janela. Cantava cada vez mais bonito, 

estufando o peito. Uma beleza mesmo de se ver. 

Um dia, a menina olhou para a janela e deu conta dele. Chegou mais perto, e ele 

cantou mais alto ainda. 

Desde aquele dia ficaram apaixonados, de um amor impossível.  

Ela, uma menina que sonhava. Ele, um cantor de penas que voava por aí. 
 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 93 segundos. 
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O MEDO DO DUDU 
Dudu tinha medo de assombração. 
O Zeca gostava de contar histórias. De lobisomem, de alma penada, de mula sem 

cabeça. 
O Dudu tinha muito medo. Mas não conseguia sair de perto, quando o Zeca 

contava as histórias. 
Depois, ficava sem dormir, pensando em assombração. 
Ia bem devagarinho para a cama da mãe: 
— Mãe, posso dormir aqui? 
A mãe já sabia o que era. 
— Com medo de novo, Dudu? 
Dudu desconversava, e se metia na cama, entre a mãe e o pai. 
Jurava que já tinha visto tudo aquilo.  
Uma noite, voltando da casa da Mariana, que era ali pertinho, a mula sem cabeça 

correu atrás dele. 
Outra vez, bateram à porta de casa, e quando ele abriu era o lobisomem. 
Todos riam do medo do Dudu. 
Um dia, o Dudu disse que viu uma alma penada na casa velha da esquina. Era uma 

casa abandonada. Ninguém morava nela há mais de dez anos. 
Nesse dia, faltou coragem em todo mundo. Nem os meninos que riam do Dudu 

tiveram coragem de ir na casa.  
Depois daquele dia, o medo do Dudu diminuiu. Ele repartiu o medo com os outros 

meninos da rua. 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 104 segundos. 
 

A CASA DE FARINHA 
A casa de tia Noêmia. Um casarão grande da gente se perder. Tia Noêmia era uma 

mulher enorme. Seu marido e filhos pareciam uns gigantes. Homens altos e largos, de 

vozes que trovejavam. Tudo era gigantesco e farto por ali.   

Ao lado da casa da tia, tinha uma casa de farinha. Um espaço mais que divertido! 

Lugar cheio de gente trabalhando. Gente fazendo farinha, tapioca e beiju.  

Homens descarregando mandiocas em animais. Homens jogando lenha no forno. 

Outros torrando a farinha na fornalha. Mulheres raspando mandiocas. Mulheres 

preparando massa para as tapiocas. Mulheres assando beijus. Todos proseando muito. 

Fartura de todo tipo na casa de farinha.  Fartura de gente e trabalho.  

Em época de farinhada, trabalhadoras e trabalhadores viravam noites. Um 

trabalho que levava dias. Incrível era a satisfação no serviço. Riqueza colhida da terra 

para a alegria do povo que se reunia trabalhando ou fofocando na casa de farinha.  
    

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 82 segundos. 
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BELA 
A Bela corria pela rua. 
Subia e descia a ladeira da nossa rua. 
Bastava ver um de nós chegando que ela corria, alegre, para nos encontrar. 
À noite, ficávamos na calçada do Pedro, conversando. 
A Bela ficava lá, junto de nós. Quando o Zeca contava história de alma penada, a Bela 

ficava toda encolhida. Parece até que tinha mais medo de assombração do que o Dudu. 
Quando a gente ia para o campinho, ela era a primeira a chegar. 
Mesmo que não entendesse de futebol, sempre queria correr atrás da bola. 
Quando um de nós estava triste, ela ficava por perto. Os olhos grandes, mirando a 

gente. Parece até que entendia tudo.  
Estava sempre pronta a nos defender. Se farejasse perigo, já ficava em pé, o pelo 

eriçado, rosnando. 
Bela era a nossa melhor amiga. Gostava de todos da turma. E estava sempre junto de 

nós. 
Minha mãe dizia que a Bela era quase gente, de tão inteligente que ela era. 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 88 segundos. 

 

REDAÇÃO 
A professora pediu uma redação. Logo no primeiro dia de aula. 
Como sempre, o tema da redação era férias. Com o mínimo de quinze linhas. 
Ninguém aguentava mais aquilo.  
Todo começo de ano era a mesma coisa. A professora passava uma redação no 

primeiro dia de aula. E o tema era sempre o mesmo. 
A Aninha ainda tentou falar com a professora. Perguntou se podia escrever sobre o 

carnaval. Lógico que a professora disse que não. 
Mas aí, o Juca levantou a mão e perguntou: 
— Posso escrever sobre o mar? 
A Tetê gritou do fundo da sala: 
— Posso escrever sobre passarinho? 
Logo, logo, a sala virou uma bagunça. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Todo 

mundo queria escrever uma coisa diferente. 
A Carol queria escrever sobre a Mulher Maravilha. O João queria escrever sobre o 

cometa. Mas ninguém sabia que cometa era aquele.  
A sala ficou uma grande bagunça. 
Foi quando a professora pediu bem alto: 
— Silêncio! 
Todos olhamos a cara de zanga da professora.  
E tivemos mesmo que escrever sobre as férias. Só que agora a redação devia ter 

trinta linhas. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 100 segundos. 
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INVERNO 
Meu avô gostava de chuva. 

Ele adivinhava quando a chuva vinha. 

Olhava o céu, mirava as nuvens, e afirmava: 

— Hoje vai chover! 

Não errava nunca. Sempre que dizia, a gente se preparava. Ia chover, com certeza. 

Aprendi com ele a gostar de chuva. Mas não aprendi a adivinhação das águas. 

Olho para o céu, olho outra vez, e quase sempre erro. Se acho que vai chover, não cai 

uma gota. Se digo que não chove, é quase certeza cair uma tempestade. 

Mas aprendi com o meu avô que a chuva é vida. A chuva lava a terra, mas lava a 

gente também. Lava as nossas dores, leva as nossas tristezas na enxurrada. 

Agora mesmo, olhando o céu na tarde cinzenta, sinto falta do avô. 

Olho, olho, e não sei se a chuva vem. Mas espero, espero com o coração aberto, as 

primeiras gotas do inverno. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 80 segundos. 
 

A NOVATA 
Chegou uma aluna nova na minha sala. 
Todo mundo ficou curioso. 
Todos queriam saber quem era ela. Mas ninguém perguntava nada. 
Ela chegou e sentou num cantinho da sala. 
Quando a professora chegou, explicou para a turma: 
— Temos uma nova aluna na sala. O nome dela é Carmen. Ela veio da Venezuela. 

Ela ainda não fala português muito bem, por isso precisamos ajudá-la. 
Aquilo só aumentou a curiosidade da turma. Todos queriam saber onde fica a 

Venezuela. Todos queriam conversar com a Carmen também. Mas naquela bagunça 
toda, ela não entendia nada do que a gente falava. 

Foi preciso a professora botar ordem na casa, como ela mesma gostava de dizer.  
Explicou novamente que precisávamos falar com calma, devagar. 
— A Carmen ainda está aprendendo a nossa língua. Ela é muito inteligente e vai 

aprender rápido. 
A Carmen ficou bem vermelhinha, e deve ter entendido tudo. 
Depois de uma semana todos nós já falávamos com a Carmen. A gente misturava o 

português com umas palavras em espanhol, que a Carmen ensinava. E ela misturava 
espanhol com o português que aprendia com a gente. 

Com menos de um mês já falávamos três idiomas na sala: o português, o espanhol, 
e uma mistura dos dois que a gente tinha inventado. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 113 segundos. 
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A PROFESSORA DE PORTUGUÊS 
Chegou uma nova professora de português na escola. 
Ela ensina a gente de um jeito engraçado. 
Estamos aprendendo um monte de coisas. Mas não é como a antiga professora. 
Descobrimos que adjetivos podem ser carinhosos ou violentos. 
Amoroso, por exemplo, é um bom adjetivo. Já briguento é um adjetivo bem ruim. 
Aprendemos que amar é verbo e que amor é substantivo. E aprendemos também 

que os dois podem causar dor ou alegria. 
Saudade é bom e é ruim. Tristeza, às vezes, só preciso de um pouquinho de 

alegria. E alegria, outras vezes, é só para disfarçar a tristeza. 
A professora ensino de um jeito engraçado. Nem sempre a gente entende bem. 

Mas é legal aprender com ela.  
Ela diz que todos nós somos inteligentes. 
— Todos vocês são capazes. Só precisam ajudar uns aos outros. Ninguém pode 

ficar para trás. 
E nós aprendemos assim, ajudando uns aos outros.  
— As pessoas são como as palavras. As palavras sozinhas não valem nada. Elas 

precisam da ajuda umas das outras. As pessoas também são assim. 
A professora dizia isso, e a gente, mesmo sem entender direito, procurava se 

ajudar. 
O João era bom com verbos, a Aninha conhecia todos os artigos, e a Cacá sabia 

tudo sobre preposições. 
E eu... Bom, eu precisava da ajuda de todos eles. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 117 segundos. 

 
O PISA PÉ 

Pisa pé era o apelido do Zé.  

O Zé era o moço mais engraçado do vilarejo. Ele se achava o cara mais bonito, 

penteado, cheiroso e arrumado do lugar. 

Passava pela cabeça do Zé que ele era dançador desde pequeno.  

Zé dançador se achava muita coisa. O problema era que de dançador, Zé não tinha 

nada. A fama dele era mesmo a de pisa pé.  

As moças, que por vezes faziam a gentileza de dançar com Zé, saíam todas com os 

pés mais pisados do que paçoca de pilão. Foram elas que espalharam o comentário do 

Zé pisa pé e, assim, ele ficou famoso. 

Essa fama só nunca foi conhecida pelo Zé, que nem sonha o que andam dizendo 

dele. 
  

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 65 segundos. 
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A VELHINHA INTELIGENTE 

Em um vilarejo, próximo a uma floresta isolada, vivia uma velhinha muito corajosa.  
Ela tinha uma filha, mas as duas moravam muito distantes. Por isso, quase nunca 

se viam.  
Ela dizia sempre: 
— Como sinto saudades da minha filha e meus netinhos! Como faço para vê-los se 

é tão longo e perigoso o caminho?  
— Para ir, é fácil, vou com o caçador que mora por lá. Mas como vou voltar? – 

matutava sozinha.  
Quando lhe veio uma ideia fantástica e arriscada.  
— O caminho de volta é uma descida. Arranjo uma enorme bacia, entro nela e rolo 

floresta abaixo. Assim, os animais não me veem. 
Foi visitar a filha. Na volta, meteu-se na bacia e a filha a empurrou. Ela passou pela 

bicharada, macaco, lobo, leão e muitos outros.  
 Enganou a todos, desceu a floresta e chegou em casa salva, corajosa e feliz.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 78 segundos. 

 

PRESENTE DE NATAL 
Nenhum de nós conhecia o Papai Noel. 
Uns diziam que ele não existia. Outro dizia que ele era o pai da gente vestido de 

vermelho. Outra falava que ele era um velhinho fantasma. Outro duvidava que ele 
pudesse voar.  

Nosso natal, como sempre, era simples. A gente não podia esperar brinquedos 
caros. Também não esperávamos roupas de marca. Qualquer coisa que a gente 
ganhasse, já estava de bom tamanho. 

Mas a professora resolveu que faria o nosso natal. Disse que nossa última aula do 
ano seria uma festa de natal. E que todos nós ganharíamos presentes. 

Mas avisou logo: 
— Vai ser um presente diferente. Um presente bem diferente. 
Todos ficamos curiosos. A maioria de nós nunca teve uma festa de natal. E acho 

que alguns nunca ganharam presente, nem igual e nem diferente. 
A professora cumpriu a promessa e fez a nossa festa de natal. 
Tinha suco, bolo, brincadeiras. Foi uma festa muito bonita. 
No final, ela chamou cada um de nós, um de cada vez. E falou uma coisa baixinho 

no ouvido de cada um. E disse que era o nosso presente de natal. Disse também que a 
gente devia repartir aquele presente com quem a gente gostasse. 

Cada um de nós ganhou um beijo e um abraço da professora. 
Quando cheguei em casa, eu falei baixinho no ouvido da minha mãe. E dei um 

beijo e um abraço nela. E ela falou que aquele era o melhor presente de natal. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 132 segundos. 
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CADERNO 1 – LÍNGUA PORTUGUESA 
ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 

ATIVIDADE    1     ___/___/______ 

TEXTO: O menino que descobriu as palavras (POEMA) 
PREDIÇÃO 
Leve um desafio para a turma. Informe que o texto de hoje tem título, autor, versos, rimas... 

➢ Os autores desse tipo de texto são chamados POETAS. Quem sabe o gênero desse texto? 
 
LER É LEGAL! 
1º: Apresente o texto ampliado e diga que só precisamos organizar o título. Prepare fichas com as palavras 
que compõem o título do texto. 
Leia o texto com a entonação e precisão necessárias. 
Ao final, apresente as palavras que compõem o título e desafie as crianças a organizarem-nas, tendo como 
pista a leitura modelo feita anteriormente.  
2º: Depois, pergunte: 

➢ Vocês gostaram do texto? O que o menino descobriu? 
➢ O que podemos entender através dos versos a seguir? 
 “Percebeu o menininho 
 que a palavra carinho 
 até as plantas entendem” 
➢ Que outro título poderia ser dado para esse texto? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo. 
4º: Convide as crianças a fazerem uma leitura ANTIFÔNICA. 
Selecione seis ou oito duplas para prepararem uma leitura para apresentar aos colegas. 
Organize a apresentação. 
SUGESTÕES: Cada dupla lê o texto uma vez; 
           Cada dupla lerá uma quantidade estabelecida de versos; 
           As duplas se revezam na leitura. 
Abra uma discussão sobre o que os alunos podem entender sobre algumas informações do texto, a 
estrutura do texto. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
Na correção, organize os alunos em filas ou grupos, para que possam confrontar respostas e justificá-las. 
 
AB CONHECER 
Oriente as crianças a lerem os enunciados e dizerem o que devem fazer em cada uma das questões. 
Reforce o uso dos ícones, como referenciais para compreender os comandos. 
OBSERVAÇÃO: fique atento para os destaques de cada um dos ícones onde aparece a sistematização do 
conteúdo trabalhado. Procure uma forma de destacar, como um painel de descobertas, por exemplo. 
 

ATIVIDADE    2     ___/___/______ 

TEXTO: O menino que descobriu as palavras 
LER É LEGAL! 
1º: Comece o dia lendo o texto para as crianças. Capriche na leitura para que a turma observe a entonação, 
a precisão e a velocidade. 
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2º: De acordo com o texto: 
➢ Quais as palavras que representam tristeza? 
➢ E as que representam alegria? 
➢ Quem é o filho do amor? 
➢ Quem consegue fazer uma pergunta sobre o texto? 

3º: Faça uma segunda leitura modelo. 
4º: Proponha que elas imitem a sua leitura. 
Faça um sorteio: cada criança escreverá o seu nome num pedaço de papel e depositará na sacola surpresa. 
Convide alguém da escola para sortear seis nomes que serão os leitores do dia. 
Com os seis alunos sorteados, combine a leitura de revezamento:  
- a primeira criança sorteada lê o primeiro verso; 
- a segunda, lê o segundo; 
- a partir do sexto verso, todas as crianças leem juntas. 
Amplie o conhecimento do aluno, exemplificando sobre intencionalidade comunicativa dos textos: 
receitas, contos, notícias, informativos, tirinhas, poemas etc. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
Nesse momento, acorde com todos os alunos que precisam utilizar o texto para comprovar suas devidas 
respostas. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco serão estudados os conteúdos: verbo e pronomes pessoais. Leiam os enunciados e discutam 
cada uma das questões antes de responderem. 
 
* Utilize a tirinha para inferir as informações do texto, além de fazer a relação do sentido das palavras a 
partir do duplo sentido da palavra BANCO. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Oriente as crianças a desenvolverem frases a partir das perguntas feitas nesse bloco.  
 

ATIVIDADE    3     ___/___/______ 

TEXTO: A escola do Marcelo (CONTO) 
PREDIÇÃO 
A partir do título do texto, desperte o interesse das crianças pela leitura. 

➢ O texto de hoje é A ESCOLA DO MARCELO. Como será essa escola? 
➢ Será que se parece com a nossa?  
➢ O que será que tem de diferente? 
➢ Vamos listar atividades que Marcelo deve fazer na escola. 
➢ Vamos ver o que acertamos? (Leia o texto com os alunos, para verificarem os acertos.) 

 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura exemplar ou modelo. Nesse momento, as crianças terão a sua leitura como referência, 
portanto, capriche.  
2º: Ao final da leitura, faça com as crianças a validação das sugestões dadas por elas na predição, para 
garantir a compreensão do grupo sobre o texto lido. 
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Façam uma leitura coletiva do texto, mas, antes, combine aspectos importantes como ler com clareza, 
precisão e entonação. Ao terminar a leitura, sugira que as crianças façam a contagem dos parágrafos do 
texto. 
Questione as crianças: 

➢ Qual é o título do texto? Quem o escreveu? 
➢ Que atividade de ciências Marcelo fez na escola? 
➢ O texto fala de uma história muito conhecida. Qual é o nome dela? 
➢ Vocês conhecem a história do Rato do Campo e do Rato da Cidade? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Em seguida, proponha uma leitura em duplas, em que um aluno da dupla vai ouvir a leitura do colega 
e marcar os possíveis erros. Em seguida, o que leu primeiro passa a ouvir o outro, de modo que o texto 
seja lido pelas duas crianças. Enquanto isso, circule pela sala e acompanhe as crianças que você 
determinou, no seu planejamento, que seriam acompanhadas por você. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Lembrem que, para comprovar as informações explícitas e implícitas do texto, é importante focar nas 
pistas. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças leiam os enunciados e digam o que deve ser feito. A partir do entendimento 
das crianças, reforce o comando dos enunciados. 
Explore, exemplifique e amplie os conceitos e definições sobre formação de palavras por sufixos, além de 
exercitar o uso desse tipo de formação de palavras. 
Deixe as crianças com maior autonomia resolverem as atividades sozinhas. Isso irá desafiá-las. 
 

ATIVIDADE    4     ___/___/______ 

TEXTO: A escola do Marcelo 
LER É LEGAL! 
Amplie o texto em papel madeira. Divida o texto em parágrafos (sete). As crianças deverão remontar o 
texto sem consultar o original. Ao final, validem, lendo e relendo enquanto comparam com o original.  
1º: Façam uma leitura coletiva. Logo depois, faça uma leitura exemplar. 
2º: Pergunte: 

➢ O texto de hoje é um... 
➢ O que é um conto? 
➢ O que tem num conto? Tem parágrafo? Tem rima? É escrito em verso ou prosa? 
➢ Quem consegue lembrar seis palavras que aparecem no texto? 
➢ Marcelo ia todos os dias para a escola com três colegas. Quais eram os nomes deles? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar. 
4º: Organize a sala em dois grupos. Os grupos devem tirar “par ou ímpar” para saber quem começa a ler 
o texto. A leitura se dará na seguinte ordem: um grupo lê o primeiro parágrafo, o outro grupo lê o 
segundo, e assim sucessivamente. 
Nesse momento, seus alunos estão diante do reconhecimento das variedades linguísticas. Inicie pela 
identificação das situações de comunicação entre as pessoas, passando para representação disso no 
discurso escrito, fechando com as classificações entre linguagem formal e informal. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco são estudados os conteúdos frase, pontuação e coerência em uma frase. Leiam os enunciados 
e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
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* O complemento com texto autobiografia vem reforçar a finalidade desse gênero e, principalmente, 
auxiliar na produção textual. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Lembre às crianças que a produção escrita está organizada em três etapas: planejar, escrever e revisar. 
Nessa atividade, vocês farão um planejamento coletivo. Vá fazendo as perguntas e solicite que cada 
criança anote as respostas. 
Em seguida, elas devem escrever um texto com as respostas que deram às perguntas feitas por você, 
organizando-as em frases e parágrafos. 
 

ATIVIDADE    5     ___/___/______ 

PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Proponha a revisão do texto que escreveram na aula anterior. Cada criança deve reler o seu texto 
enquanto você faz os questionamentos. Priorize a revisão das ideias, da ordem e da escolha de palavras. 

➢ Veja se você não se esqueceu de escrever algum fato ou ideia importante. 
➢ Você também pode retirar ou substituir alguma ideia que não esteja bem clara. 
➢ Os fatos estão colocados numa ordem que ajuda a entender o que você quer contar? 
➢ O texto está mais adequado para um texto falado ou escrito? Mude o que não estiver de acordo 

com um texto escrito. 
➢ Há palavras que não estão adequadas ou que podem ser substituídas por outras para melhorar o 

texto? 
➢ Você organizou em frases e parágrafos? Observou a letra maiúscula e a pontuação final? 
➢ Tem alguma palavra que você tem dúvidas de como se escreve? 
➢ A caligrafia está legível? É possível ler facilmente todas as palavras? 
➢ Seu texto ficou interessante para quem vai ler? 
➢ Troque o texto com um colega e faça as observações para ajudá-lo a melhorar sua redação. 

Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças formem duplas, para lerem os enunciados e conversarem sobre o que precisam 
fazer para desenvolver cada questão. 
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Neste bloco serão revisados os conteúdos verbo e tipos de frases. 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
PARA GOSTAR DE LER  
 
a) Preparação para a história: 

➢ A história do texto tem como título A... E A VASSOURA. 
➢ A palavra que completa o título começa pela letra B. É um animal cujo nome tem seis letras. 
➢ Algumas pessoas morrem de medo dela. 

Registre as sugestões das crianças. 
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b) Leia o texto: 
 

A BARATA E A VASSOURA 
Maria Hilda de J. Alão. 

Uma barata atrevida entrou, por uma janela, na casa limpíssima de uma senhora. Vendo a intrusa 
andando apressada pela cozinha, a senhora muniu-se de uma vassoura e passou a perseguir a barata 
dando vassouradas a fim de colocar para fora o asqueroso inseto. Mas a bichinha, rápida como ela só, 
conseguiu escapar e foi se esconder na área de serviço, numa saliência da máquina de lavar. 

Exausta e sem ver onde a barata se escondeu, a mulher pendurou a vassoura com o firme 
propósito de, no dia seguinte, continuar com a perseguição. 

Anoiteceu. A barata continuava lá no seu esconderijo bem quietinha, porém o seu estômago 
roncava de tanta fome. O medo a fazia aguentar. Pensava: 

— Se eu sair agora a mulher me pega... o melhor é esperar... 
E quando o silêncio se fez na casa, ela foi saindo devagar, silenciosamente. Caminhou um 

pouquinho. Olhou ao seu redor. Não havia ninguém. Avançou mais um pouco e, de repente, ouviu aquele 
barulho de cerdas duras raspando o chão: chap, chap, chap.  

Olhou assustada e viu que era a vassoura, pendurada num prego, que fazia movimentos para 
atingi-la. Sabendo que a vassoura não podia sair dali sem ajuda, a barata partiu para a cozinha à procura 
de comida. Subiu pelo pé da mesa e chegou até o cesto de pães coberto com uma toalhinha branca. 
Infiltrou-se por baixo da toalhinha e roeu, roeu cada pão com gosto. Era um sabor indescritível.  

Satisfeita, ela desceu pelo mesmo lugar que subiu. Andou, no escuro, pela casa toda deixando o 
seu cheiro e as fezes, em forma de bolinhas, por todos os lugares. Voltou para a área de serviço e parando 
diante da vassoura disse: 

— Sofreste tanto para me expulsar e aqui estou eu de barriga cheia, enquanto tu, escrava, estás 
aí pendurada. Nada podes fazer. — e pondo as patinhas na cintura ela fez caretas para a vassoura 
cantando: 

— Nhã, nhã, nhã, nhã... 
A vassoura ficou nervosa, rebolava, rebolava, mas do prego ela não saía. 
— Mas que barata atrevida... e eu sem poder fazer nada... 
E antes que amanhecesse e a dona da casa se levantasse e desse de cara com ela, a barata subiu 

pela parede da área de serviço, na direção de uma fresta do vitrô e, antes de sair e ainda rindo da vassoura, 
despediu-se: 

— Adeus! Espero que a tua dor de cabeça sare logo... foram tantas as pancadas para me atingir... 
nhã, nhã, nhã, nhã... 

E saiu descendo pela parede exterior do prédio rumo ao seu ninho num lugar que só ela sabe. 
 

Disponível em: <https://www.recantodasletras.com.br/infantil/306467>. Acesso em: 24.out.2019. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Vocês gostaram da história? Do que vocês mais gostaram? 
➢ O que mudariam? 

Proponha que as crianças grifem no texto as palavras que são desconhecidas. Pesquisem os significados 
no dicionário. 
 
d) Reescrita:  
Proponha a reescrita das palavras grifadas com seus significados. 
Formem grupos e, com base no mesmo texto, oriente para que elaborem perguntas para se desafiarem. 
Distribuir para as crianças o texto recortado em parágrafos para que individualmente ou em grupo elas 
reconstituam a história. 
Variações: 

https://www.recantodasletras.com.br/infantil/306467
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Divida a sala em dois grupos: o primeiro vai escrever uma carta para a barata dando sua opinião sobre o 
comportamento dela, e sugestões de como fazer para escapar da vassoura; o segundo vai escrever uma 
carta para a vassoura dando dicas de como pegar a barata. 
 

ATIVIDADE    6     ___/___/______ 

TEXTO: Não tenho medo de nada (POEMA) 
PREDIÇÃO 
Comece perguntando: 

➢ Vocês têm medo de quê? Conversem sobre os medos reais e os medos imaginários. 
Informe às crianças que o texto que lerão tem como título: NÃO TENHO MEDO DE NADA.  

➢ Que tipo de texto vocês acham que é: Uma poesia? Uma narrativa? Uma notícia? 
Para cada hipótese, pergunte às crianças:  

➢ E como seria uma notícia com esse título (manchete)? E uma história? E uma poesia? 
Aproveite para observar os conhecimentos das crianças sobre cada gênero textual em pauta. 
Faça um convite especial para validar as hipóteses com a leitura do texto. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a primeira leitura exemplar. Combine que, enquanto você lê, as crianças devem acompanhar 
silenciosamente cada momento do texto. 
2º: Pergunte às crianças: 

➢ Vocês gostaram do texto? 
➢ E dos medos que o personagem tem, você tem algum? Qual? 
➢ No texto, o que significa a palavra VALENTE? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar. 
4º: Leia junto com os alunos e, de vez em quando, pare de ler para observar o ritmo e a entonação do 
grupo. Faça uma leitura de revezamento entre meninos e meninas. Cada grupo lê um verso. 
Proponha uma leitura silenciosa para o grupo e, enquanto isso, tome a leitura de algumas crianças em 
particular e individualmente. 
Façam uma leitura coletiva do texto. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
Reforce, junto aos estudantes, que há grupos de palavras que estabelecem relação de sentido entre 
frases: adições, explicações, oposições, comparações etc. 
 
AB CONHECER 
Oriente as crianças a lerem os enunciados e dizerem o que devem fazer em cada uma das questões. 
Reforce o uso dos ícones como referenciais para compreender os comandos. 
Ao final dessa seção, um ditado dirigido, segundo a ortografia dessa atividade e palavras do texto, poderá 
servir de avaliação diante do que foi trabalhado na aula de hoje. 
 

ATIVIDADE    7     ___/___/______ 

TEXTO: Não tenho medo de nada 
LER É LEGAL! 
1º: Recorte os versos do texto para distribuir por grupos. 
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Informe que eles vão tentar se lembrar do texto NÃO TENHO MEDO DE NADA e reconstituí-lo a partir dos 
versos recortados. As crianças deverão afixar no quadro cada um dos versos na ordem original do texto. 
Para cada verso afixado, releia o texto e, ao final, faça a leitura comparando com o texto original.  
Ao final, faça a leitura modelo do texto completo e proponha que as crianças façam uma leitura coletiva. 
Poderá questionar, retomando as principais questões da aula 6. 
2º: Questione:  

➢ Quais as coisas de que o personagem do texto não tem medo? 
➢ Dessa lista, de quais coisas você tem medo e de quais não tem? 

Proponha que uma ou duas crianças narrem uma situação na qual sentiram medo. 
3º: Faça a segunda leitura modelo do texto. 
4º: Proponha que as crianças façam uma nova leitura coletiva. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Realizem as atividades em grupo. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. Não se esqueça de reforçar estratégias de identificação de assunto, gênero e pontuação. É 
importante. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco são estudados os conteúdos: pontuação e palavras que indicam negação.  
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
 
* A tirinha complementar pode ser abordada, buscando inferência de informações e as relações entre 
elementos verbais e não verbais do gênero. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Oriente as crianças a produzirem frases afirmativas e negativas.  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 

ATIVIDADE    8     ___/___/______ 

TEXTO: Imaginação (POEMA) 
PREDIÇÃO 
Faça um jogo da forca para que as crianças descubram o título do texto de hoje: Imaginação. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Depois do desafio, faça uma leitura exemplar do texto. 
2º: Converse com as crianças:  

➢ O que acontece quando o personagem começa a inventar? 
vassoura vira... 
chuchu vira ..., 
banana vira ..., 
garça vira ..., 
minha mãe vira ..., 
meu irmãozinho vira ..., 
minha cidade vira ..., 
qualquer rio vira ..., 
lambari vira ..., 
urubu vira ..., 
a lavadeira vira ..., 
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eu viro sapo e viro ... 
e a Aninha vira ... 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar. 
4º: Em seguida, convide as crianças a fazerem uma leitura silenciosa. Combine as regras, depois, indique 
as crianças que farão a leitura do texto, que pode ser de revezamento, de duplas etc. 
Após as leituras individuais, faça uma leitura cumulativa (é a leitura em que um aluno ou grupo de alunos 
lê um verso e a cada novo verso mais uma criança ou grupo lê junto, até que todos participem e concluam 
a leitura do texto). 
Abra uma discussão oral sobre o que os alunos entenderam sobre algumas informações (explícitas e 
implícitas) do texto: a estrutura do texto etc. 
 
CONVERSANDO SOBRE O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Desenvolva uma correção da atividade de forma que todos sintam-se estimulados a participar. 
 
AB CONHECER 
Oriente as crianças a lerem os enunciados e dizerem o que devem fazer em cada uma das questões. 
Reforce o uso dos ícones como referenciais para compreender os comandos. 
Esse primeiro momento dá às crianças maior segurança para desenvolver as atividades com autonomia. 
 

ATIVIDADE    9     ___/___/______ 

TEXTO: Imaginação 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura exemplar enquanto as crianças acompanham a leitura silenciosamente. 
2º: Desafie as crianças a enumerarem cada um dos versos do texto. Retome os conceitos de verso, rima 
e estrofe. 
3º: Faça uma segunda leitura do texto. 
4º: Em seguida, forme duplas e dê para cada uma um numeral de 1 a 14. De posse do número, cada dupla 
lerá o verso que corresponde ao seu número. 
OBS: Se precisar, faça intervenções e estimule as duplas a repetirem as leituras. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Faça a exploração dos aspectos próprios das poesias como estrofes, versos e rimas. Aproveite para 
ampliar o conceito de subjetividade. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco será estudado o conteúdo substantivo. 
 
*Com o texto complementar, você terá a oportunidade de trabalhar com o poema concreto, suas 
especificidades entre verbal e não verbal, além do caráter experimental a partir de visual. Isso ampliará 
seus estudos sobre os gêneros textuais, 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Lembre-se de que a produção escrita está organizada em três etapas: planejar, escrever e revisar. 
Nessa atividade será produzida uma biografia. Cada aluno escreverá sobre um de seus colegas. Divida os 
alunos em duplas e vá fazendo as perguntas. Solicite que cada criança anote suas respostas. Em seguida, 
elas devem escrever um texto com as respostas que deram às perguntas feitas por você, organizando em 
frases e parágrafos. 
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ATIVIDADE    10     ___/___/______ 

PARA GOSTAR DE ESCREVER  
Proponha a revisão do texto que escreveram na aula anterior. Cada criança deve reler o seu texto 
enquanto você faz os questionamentos. Priorize a revisão das ideias, da ordem e da escolha de palavras. 

➢ Veja se você não se esqueceu de escrever alguma informação importante sobre seu colega. 
➢ Você também pode retirar ou substituir alguma informação que não esteja bem clara. 
➢ O texto está mais adequado para um texto falado ou escrito? Mude o que não estiver de acordo 

com um texto escrito. 
➢ Há palavras que não estão adequadas ou que podem ser substituídas por outras para melhorar o 

texto? 
➢ Você organizou em frases e parágrafos? Observou a letra maiúscula e a pontuação final? 
➢ Tem alguma palavra que você tem dúvida de como se escreve? 
➢ A caligrafia está legível? É possível ler facilmente todas as palavras? 
➢ Seu texto ficou interessante para quem vai ler? 
➢ Troque o texto com um colega e faça as observações para ajudá-lo a melhorar sua redação. 

 
CADA TEXTO DO SEU JEITO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
AB CONHECER 
Divida o grupo em pequenos grupos, de acordo com a quantidade das questões do AB Conhecer e sorteie 
as questões entre eles. Cada grupo lerá o enunciado e explicará o que é preciso fazer. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco será revisado o conteúdo substantivo. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 
Diga às crianças: 

➢ A história que será lida tem como personagem um animal que tem quatro patas; 
➢ O leitinho que a gente toma vem dela; 
➢ Ela é a fêmea/mulher do boi; 
➢ O título é: VACA BRANCA, MANCHA PRETA 
➢ O que vocês acham que vai acontecer? (Aguarde as ideias das crianças). 

 
b) Leia o texto (Ao final, valide as ideias das crianças.) 
 

VACA BRANCA, MANCHA PRETA 
Pablo Bernasconi 

Numa linda manhã de sol, a mais coquete das vacas da fazenda percebeu, para seu pavor, que 
seu corpo era todo coberto por manchas pretas. 

Determinada a se livrar de todas elas, a vaca esfregou sua pele tão forte, mas tão forte, que suas 
manchas pretas aos poucos começaram a desaparecer. 

— Como estou linda agora, bem limpa e branca como uma nuvem! — exclamou ela, feliz por ser 
diferente das outras vacas.  

— É verdade, você ficou bem diferente — falou a ovelha, mas agora você se parece comigo! Aliás, 
como você sabia que suas manchas eram pretas e não brancas? 

Intrigada, a vaca decidiu cobrir suas manchas brancas com tinta preta. — Agora eu serei limpa e 
toda da mesma cor — ela pensou. 
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— A ovelha estava certa. Minha cor é a da noite. Como estou linda sem aquelas horríveis manchas 
brancas. 

— Ei, você, venha já para o chiqueiro — falou o porco preto, pensando que ela também fosse um 
porco. Então a vaca olhou para ele com olhar de vaca triste.  

— Eu nunca vou achar a minha cor certa — ela lamentou enquanto limpava sua pele de novo. Eu 
quero parecer uma vaca. Quero minhas manchas de volta.  

Com a sombra de uma cartolina recortada, ela pegou sol à tarde inteirinha.  
— Eu espero que assim todas as minhas manchas voltem — ela falou ansiosa. 
No final desse dia, a vaca se parecia de novo com uma vaca. 
Mas agora ela estava feliz e orgulhosa por ser preta e branca ao mesmo tempo. 

 
Pablo Bernasconi. Vaca Branca, Mancha Preta. São Paulo: Girafinha, 2008. 

 
c) Conversando sobre o texto: 
Comece validando as ideias das crianças. 
Em seguida, faça perguntas sobre o texto: 

➢ Quem gostou do texto? Por quê? 
➢ Quem é a personagem principal? Dê dicas: Aquela que aparece mais, O texto é sobre ela, Como ela 

era? Qual era seu maior problema? 
➢ Que outro título/nome a história poderia ter? 

 
d) CAÇA-PALAVRAS no texto: 
O professor vai dizer características da palavra, como número de letras, sílabas, antônimos, sinônimos. 
As crianças localizarão a palavra no texto e pintarão. 
 

ATIVIDADE    11     ___/___/______ 

TEXTO: A incapacidade de ser verdadeiro 
PREDIÇÃO: 

➢ Vamos conversar sobre o significado de ser verdadeiro? Quem sabe o que isso significa? 
Aguarde as hipóteses das crianças. 

➢ E INCAPACIDADE, quem sabe o que significa? 
Proponha que uma das crianças registre as sugestões dos colegas. 
Consultem o dicionário para validar a resposta. 
 
LER É LEGAL! 
1º: Faça a leitura exemplar. 
2º: Converse com os alunos: 

➢ Gostaram do texto? Quando você leu, o que entendeu? 
➢ Quem é o personagem principal do texto? Que outros nomes de pessoas aparecem no texto? 
➢ Qual era a fama de Paulo? 
➢ Paulo realmente mentia? 
➢ Que coisas ele imaginou ver? 
➢ O que todas as borboletas do mundo queriam fazer para Paulo? 
➢ O que o médico descobriu?  
➢ Você sabe o que são os Dragões da Independência? 

DRAGÕES DA INDEPENDÊNCIA: Responsáveis pela guarda do Palácio do Planalto, os Dragões da 
Independência são soldados integrantes do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º RCG), do Exército. 
A unidade teve origem no 1⁰ Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro, que fazia a guarda de honra do 
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Príncipe D. Pedro. O regimento testemunhou o grito de D. Pedro I, dado às margens do Riacho Ipiranga, 
dando início ao processo de Independência do Brasil. 
Em 1916, o 1⁰ Regimento de Cavalaria do Exército passou a chamar-se Regimento dos Dragões da 
Independência, usando a farda tradicional da Imperial Guarda de Honra. 

 
Além de realizarem a guarda das instalações presidenciais, os Dragões da Independência executam o 
cerimonial militar da Presidência da República, atuam em operações de Garantia da Lei e da Ordem (a 
cavalo), e mantém as tradições equestres do Exército. 
Os Dragões da Independência destacam-se pela imponência do uniforme histórico que vestem. O traje da 
guarnição foi idealizado pelo pintor francês Jean Baptiste Debret, em homenagem à Imperatriz Maria 
Leopoldina.  

Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/noticias/46978-hist%C3%B3ria-e-tradi%C3%A7%C3%A3o-marcam-o-desfile-7-
de-setembro>. Acesso em: 10.dez.2019. 

 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar. 
4º: Desafie o grupo a fazer uma leitura continuada: você inicia e passa para uma criança que, em seguida, 
passa para outra. 
 
CONVERSANDO SOBRE O TEXTO! 
Relacione as informações explícitas com possíveis informações implícitas do texto. 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Na correção, organize os alunos em filas ou grupos para que possam confrontar respostas e justificá-las. 
 
AB CONHECER 
Procure identificar algumas características no texto relacionados aos personagens para iniciar o conteúdo 
de adjetivo. 
Para a questão 13, tente socializar as respostas dos alunos. 
Realize as atividades com as crianças, acompanhando as que precisam de mais atenção e dando liberdade 
para as que já têm maior autonomia. 
 

ATIVIDADE    12     ___/___/______ 

TEXTO: A incapacidade de ser verdadeiro 
LER É LEGAL! 
Comece o dia perguntando:  

➢ Quem lembra qual é o título do texto de ontem? 
➢ Agora vamos ler. Vocês acompanham com a leitura silenciosa enquanto eu faço a primeira leitura. 

1º: Faça a leitura exemplar. 
2º:Questione: 

➢ Quem consegue dizer outro título para o texto? 
Valorize as tentativas e ajude na reformulação das ideias. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar. 
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4º: Combine com as crianças que cada fila lerá um parágrafo. Comecem a leitura.  Para cada parágrafo 
lido dê dicas de como aperfeiçoar a leitura. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco serão estudados os conteúdos antônimo e artigo. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Retome o texto narrativo com os alunos, busque os elementos introdutórios do enredo e discuta a ideia 
de coerência do final a ser criado por eles. 
 

ATIVIDADE    13     ___/___/______ 

TEXTO: A escola da Mestra Silvina (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ Hoje vamos ler um texto sobre o ambiente no qual nós estamos. Que ambiente é este? Onde nós 
estamos? 

Escreva o título no quadro: A SALA DE AULA. 
Desafie as crianças a falarem outros nomes para o texto. Liste as ideias dadas pelas crianças. 
Diga:  

➢ O nome da autora é fácil de descobrir. Vocês querem dicas? 
➢ São dois nomes. O primeiro tem duas sílabas e o segundo tem quatro. 
➢ O primeiro nome se repete no segundo. Rima com mora. 
➢ O segundo nome rima com menina. Vamos ver quem adivinha? 

 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. As crianças acompanham com leitura silenciosa. 
2º: Validem o nome da autora.  

➢ Quais as semelhanças entre a sala de aula de Cora Coralina e a nossa? 
➢ Que palavras aparecem no texto e você não conhece? Pesquisem no dicionário. 

Conversem sobre a autora: 

Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (Cidade de Goiás, 20 de agosto de 
1889 — Goiânia, 10 de abril de 1985), é a grande poetisa do Estado de Goiás. Em 1903 já escrevia poemas 
sobre seu cotidiano, tendo criado, juntamente com duas amigas, em 1908, o jornal de poemas femininos 
"A Rosa". Em 1910, seu primeiro conto, "Tragédia na Roça", é publicado no "Anuário Histórico e Geográfico 
do Estado de Goiás", já com o pseudônimo de Cora Coralina. Em 1911 conhece o advogado divorciado 
Cantídio Tolentino Brêtas, com quem foge. Vai para Jaboticabal (SP), onde nascem seus seis filhos: 
Paraguaçu, Enéias, Cantídio, Jacintha, Ísis e Vicência. Seu marido a proíbe de integrar-se à Semana de Arte 
Moderna, a convite de Monteiro Lobato, em 1922. Em 1928 muda-se para São Paulo (SP). Em 1934, torna-
se vendedora de livros da editora José Olimpio que, em 1965, lança seu primeiro livro, "Poema dos Becos 
de Goiás e Estórias Mais". Em 1976, é lançado "Meu Livro de Cordel", pela editora Cultura Goiana. Em 
1980, Carlos Drummond de Andrade, como era de seu feitio, após ler alguns escritos da autora, manda-
lhe uma carta elogiando seu trabalho, a qual, ao ser divulgada, desperta o interesse do público leitor e a 
faz ficar conhecida em todo o Brasil. 

Disponível em: <https://www.recantodasletras.com.br/biografias/216675>. Acesso em: 10.dez.2019. 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Agrupe as crianças em grupos com quantidades iguais. Cada grupo lerá uma parte do texto que deverá 
ser dividido em quantidade igual ao número de versos. 
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CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
Peça que os alunos destaquem, no texto, as pistas para suas respostas. 
 
AB CONHECER 
Combine com as crianças que hoje farão as atividades sozinhas e só depois vamos validar; corrija as 
respostas. 
Cuide para que as crianças com menos autonomia não fiquem sem fazer, dedique mais tempo e atenção 
a elas, para que consigam se sentir mais seguras e avancem. 
 
* Explore o texto complementar, discuta as inferências textuais desse gênero. 
Oriente os alunos para a leitura teatralizada: Um faz a fala de um personagem, o segundo aluno, a fala do 
outro personagem. Ou pode ser um grupo representando um personagem, outro grupo de alunos 
representando o segundo personagem. Assim, eles irão exercitar o ritmo e a entonação, tão importantes 
para a compreensão leitora. 
 

ATIVIDADE    14     ___/___/______ 

TEXTO: A escola da Mestra Silvina 
LER É LEGAL!  
1º: Inicialmente relembre sobre a vida da autora. Em seguida, leia o texto chamando atenção das crianças 
para o seu modelo de leitura. Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Pergunte: 

• Qual é o título do texto que acabamos de ler? Esse texto é uma ... 

• O que é uma poesia? O que você sabe sobre poesia? Vamos listar os elementos importantes da 
poesia? (Faça a lista e converse sobre cada definição dada pelas crianças).  

3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter tido na 
leitura anterior. 
4º: Convide o grupo para fazerem uma leitura coletiva. Acompanhe a leitura e, se for preciso, interrompa 
para intervenções que ajudem as crianças na melhoria da leitura.  
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Realizem as atividades com as crianças. Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de 
responderem. 
Nesse momento, acorde com todos os alunos que precisam utilizar o texto para comprovar suas devidas 
respostas. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco será estudado pontuação. Para isso, retome a piada utilizada na aula anterior. 
 
* Com esse texto complementar, você terá a oportunidade de explorar com os alunos o aspecto 
tipológico, assim como as características do gênero Campanha. Além disso, trabalhe com o auxílio do 
material gráfico existente no texto. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Peça aos alunos para ouvirem com atenção a história que você irá contar e, depois, oriente-os na 
produção do reconto de uma história.  
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ATIVIDADE    15     ___/___/______ 

PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Faça a revisão coletiva do texto escrito no dia anterior. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças formem duplas para juntas lerem os enunciados e conversarem sobre o que 
precisam fazer para desenvolver cada questão. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco será revisado o conteúdo artigo. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para história: 
Conversem sobre o título O QUE OS OLHOS NÃO VEEM.  
Esse texto é parte de um... 
b) Leia o texto. Capriche na leitura, ela é o segredo para a compreensão das crianças.  

 
O QUE OS OLHOS NÃO VEEM 

Ruth Rocha 
 

Havia uma vez um rei 
num reino muito distante, 
que vivia em seu palácio 
com toda a corte reinante. 
Reinar pra ele era fácil, 
ele gostava bastante. 
 
Mas um dia, coisa estranha! 
Como foi que aconteceu? 
Com tristeza do seu povo 
nosso rei adoeceu. 
De uma doença esquisita, 
toda gente, muito aflita, 
de repente percebeu... 
 
Pessoas grandes e fortes 
o rei enxergava bem. 
Mas se fossem pequeninas, 
e se falassem baixinho, 
o rei não via ninguém. 
 
Por isso, seus funcionários 
tinham de ser escolhidos 
entre os grandes e falantes, 
sempre muito bem nutridos. 
Que tivessem muita força, 

e que fossem bem-nascidos. 
E assim, quem fosse 
pequeno, 
da voz fraca, malvestido, 
não conseguia ser visto. 
 
O rei não fazia nada 
contra tal situação; 
pois nem mesmo acreditava 
nessa modificação. 
E se não via os pequenos 
e sua voz não escutava, 
por mais que eles 
reclamassem 
o rei nem mesmo notava. 
 
E o pior é que a doença 
num instante se espalhou. 
Quem vivia junto ao rei 
logo a doença pegou. 
E os ministros e os soldados, 
funcionários e agregados, 
toda essa gente cegou. 
 
De uma cegueira terrível,   
que até parecia incrível 

de um vivente acreditar, 
que os mesmos olhos que 
viam 
pessoas grandes e fortes, 
as pessoas pequeninas 
não podiam enxergar. 
 
E se, no meio do povo, 
nascia algum grandalhão, 
era logo convidado 
para ser o assistente 
de algum grande figurão. 
Ou senão, pra ter patente 
de tenente ou capitão. 
E logo que ele chegava, 
no palácio se instalava; 
e a doença, bem depressa, 
no tal grandalhão pegava. 
 
Todas aquelas pessoas, 
com quem ele convivia, 
que ele tão bem enxergava, 
cuja voz tão bem ouvia, 
como num encantamento, 
ele agora não tomava 
o menor conhecimento. 



CADERNO 1 – ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS                                                                                                                     4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda                                                                                                                                      Página 16 

Seria até engraçado 
se não fosse muito triste; 
como tanta coisa estranha 
que por esse mundo existe. 
E o povo foi desprezado, 
pouco a pouco, lentamente. 
Enquanto que o próprio rei  
vivia muito contente; 
pois o que os olhos não 
veem, 
nosso coração não sente. 
 
E o povo foi percebendo 
que estava sendo esquecido; 
que trabalhava bastante, 
mas que nunca era atendido; 
que por mais que se 
esforçasse 
não era reconhecido. 
 
Cada pessoa do povo 
foi chegando à convicção, 
que eles mesmos é que 
tinham 
que encontrar a solução 
pra terminar a tragédia. 
Pois quem monta na garupa 
não pega nunca na rédea! 
 
Eles então se juntaram, 
Discutiram, pelejaram, 
E chegaram à conclusão 
Que, se a voz de um era 
fraca, 
Juntando as vozes de todos 
Mais parecia um trovão. 
 
E se todos, tão pequenos, 
Fizessem pernas de pau, 

Então ficariam grandes, 
E no palácio real 
Seriam logo avistados, 
Ouviriam os seus brados, 
Seria como um sinal. 
 
E todos juntos, unidos, 
fazendo muito alarido 
seguiram pra capital. 
Agora, todos bem altos 
nas suas pernas de pau. 
Enquanto isso, nosso rei 
continuava contente. 
Pois o que os olhos não veem 
nosso coração não sente...  
 
Mas de repente, que coisa! 
Que ruído tão possante! 
Uma voz tão alta assim 
só pode ser um gigante! 
- Vamos olhar na muralha. 
- Ai, São Sinfrônio, me valha 
neste momento terrível! 
Que coisa tão grande é esta 
que parece uma floresta? 
Mas que multidão incrível! 
 
E os barões e os cavaleiros, 
ministros e camareiros, 
damas, valetes e o rei 
tremiam como geleia, 
daquela grande assembleia, 
como eu nunca imaginei! 
 
E os grandões, antes tão 
fortes, 
que pareciam suportes 
da própria casa real; 
agora tinham chiliques 

e cheios de tremeliques 
fugiam da capital. 
 
O povo estava espantado 
pois nunca tinha pensado 
em causar tal confusão, 
só queriam ser ouvidos, 
ser vistos e recebidos 
sem maior complicação. 
 
E agora os nobres fugiam, 
apavorados corriam 
de medo daquela gente. 
E o rei corria na frente, 
dizendo que desistia 
de seus poderes reais. 
Se governar era aquilo 
ele não queria mais! 
 
Eu vou parar por aqui 
a história que estou 
contando 
O que se seguiu depois  
cada um vá inventando 
 
Se apareceu novo rei 
ou se o povo está mandando, 
na verdade não faz mal. 
Que todos naquele reino 
guardam muito bem 
guardadas 
as suas pernas de pau. 
 
Pois temem que seu governo 
possa cegar de repente. 
E eles sabem muito bem 
que quando os olhos não 
veem 
nosso coração não sente. 

 
Ruth Rocha. O que os olhos não veem. São Paulo: Salamandra, 1983. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ Gostaram da história? 
Coloque na lousa a atividade abaixo. 
Leia e substitua as palavras grifadas/sublinhadas pelos seus significados. 
Cada pessoa do povo foi chegando à convicção, que eles mesmos é que tinham que encontrar a solução 
pra terminar a tragédia. 

➢ O que significa o provérbio: O QUE OS OLHOS NÃO VEEM O CORAÇÃO NÃO SENTE.  
➢ Vamos desafiar: Quem é capaz de lembrar e escrever outro provérbio? 
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Nesse momento, acorde com todos os alunos que precisam utilizar o texto para comprovar suas devidas 
respostas. 
 
d) Arte que veio da história: A partir da leitura, divida as crianças em grupos para desenhar o REI. 
Desenhar é representar o que compreendeu. Valorize essa atividade. 
Com embalagens vazias de café, biscoitos e salgadinhos, vamos recortar formas geométricas e, a partir 
delas, desenhar o rei da história. 
 

ATIVIDADE    16     ___/___/______ 

TEXTO: Brincadeiras (POESIA) 
PREDIÇÃO 
Informe:  

➢ O título do nosso texto é: BRINCADEIRAS. Em que estrutura você acha que o texto foi escrito? Será 
um conto, uma poesia, uma receita... Que brincadeiras vão aparecer nesse texto?  Vamos conferir! 

LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Pergunte: 

➢ Quem escreveu o texto BRINCADEIRAS? E o que você achou mais interessante nele? 
➢ Vamos ver quem consegue completar o texto (oralmente)? 

 
Faço túnel, faço estrada,  
faço lago com ____________,  
faço castelo gigante,  
naquele tanque de____________. 

 

Quem quiser brincar comigo,  
vem aqui, levanta a ___________,  
ficam três de cada lado,  
vai ser __________ e ______________. 

 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. Combine com as crianças que você vai fazer a leitura 
exemplar e elas deverão acompanhar silenciosamente. 
4º: Em seguida, diga que você vai fazer uma leitura diferente, saltando algumas palavras, e que elas (as 
crianças) deverão circular no texto cada palavra que você esquecer de ler. 
Leiam juntos as palavras circuladas, observando se alguém esqueceu de alguma. Façam uma leitura 
coletiva do texto todo. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Na correção, organize os alunos em filas ou grupos para que possam confrontar respostas e justificá-las. 
 
AB CONHECER 
Indique as crianças que vão ler cada uma das atividades. A cada leitura, questione o leitor o que é para 
fazer e peça a opinião do grupo. Após a compreensão de todos, oriente-os a desenvolver sozinhos cada 
uma das questões. 
Dê exemplos relacionados ao som da letra “H”. Introduza a noção de dos dígrafos formados com essa 
letra. 
OBS: Não deixe de acompanhar às crianças durante a execução das atividades, sobretudo as que sentem 
maiores dificuldades. 
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ATIVIDADE    17     ___/___/______ 

TEXTO: Brincadeiras 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Converse com as crianças:  

➢ O nosso texto tem quantos versos? E quantas estrofes? 
➢ Em que estrofe aparece a brincadeira de polícia e ladrão? 
➢ Em que verso ele faz... 
a) um castelo gigante? 
b) túnel e estradas? 
c) lago com baleia? 
➢ Você gosta de brincar? Que brincadeiras você mais gosta? 
➢ Essa poesia saiu de um livro que se chama... 

3º: Faça uma segunda leitura modelo, para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter tido 
na leitura anterior. 
4º: Distribua as crianças em duplas ou trios. Cada dupla ou trio receberá um verso do texto e, juntos, 
vocês reconstruirão o texto sem consultar o original. 
Em seguida, as crianças irão, individualmente, ler o texto e validar a ordem que deram. 
Após as alterações convide-os a fazer uma leitura de revezamento. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco são estudados os conteúdos verbos imperativos e pronomes pessoais do caso reto. 
Converse com os alunos sobre as elipses que acontecem na Língua Portuguesa. 
Amplie o estudo da função dos verbos no modo imperativo. 
 
* O complemento com um texto do gênero Notícia vem reforçar o aprendizado dos alunos com o aspecto 
tipológico desse texto, sua finalidade, função social. Comente sobre as características básicas desse texto, 
usando o texto proposto como base de estudos e, principalmente, para ensinar que notícia é um texto 
narrativo e não informativo. Todos esses esclarecimentos servirão para auxiliar na atividade de produção 
textual. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Busque características do gênero notícia no texto complementar. Exemplifique a ideia de coerência para 
o final do texto a ser escrito. 
 

ATIVIDADE    18     ___/___/______ 

TEXTO: Aniversário (POESIA) 
PREDIÇÃO 

➢ O texto de hoje se chama ANIVERSÁRIO e a autora é Roseana Murray. Você já leu algum texto 
dela? 

➢ O texto tem dezesseis versos, portanto é uma ... 
➢ Das palavras abaixo quais você acha que vão aparecer no texto? Escreva as palavras no quadro e 

as crianças elegerão as palavras que serão circuladas.  
NASCIMENTO          LUAR         JARDINS           NOIVA      UNIVERSO        CARRUAGEM       BOLACHA  
BOLO                FLORES             RIO               CÉU         BONECAS            VELAS                      CARRINHOS  



CADERNO 1 – ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS                                                                                                                     4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda                                                                                                                                      Página 19 

LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Converse com as crianças:  

➢ Quem já teve uma festa de aniversário? O que tem nas festas de aniversário? As festas de adulto 
e crianças são do mesmo jeito ou tem características diferentes?  

➢ No dia do seu aniversário você sente que é um dia diferente? Por quê?  
➢ Quem são os aniversariantes deste mês?  

3º: Combine com as crianças que você fará uma leitura para validar as palavras circuladas anteriormente. 
Em seguida, faça uma leitura exemplar do texto. 
4º: Após a leitura exemplar combine que cada fila de crianças lerá um verso do texto. 
Depois, faça uma chamada individual de leitura de quatro ou seis crianças, enquanto as demais fazem a 
leitura silenciosa. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Lembrem que, para comprovar as informações explícitas e implícitas do texto, é importante focar nas 
pistas. 
 
AB CONHECER 
Sorteie leitores para cada uma das questões desse bloco. Cada aluno escolhido convidará um parceiro 
para ajudá-lo a ler e compreender o enunciado, e só depois explicar para o restante do grupo.  
Consolide a aprendizagem dos alunos sobre os diversos usos da letra “H”. 
 

ATIVIDADE    19     ___/___/______ 

TEXTO: Aniversário 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Pergunte:  

➢ O que vocês acharam desse texto? Tudo isso acontece no dia do nosso aniversário ou é um 
sentimento pessoal do aniversariante? O que é importante acontecer no dia do nosso aniversário? 

➢ Vocês sabem o que significa DESFRALDOU? Vamos pesquisar? 
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado na leitura 
anterior. 
4º: Divida a sala em dois grupos com a mesma quantidade de crianças. Cada grupo lerá um verso e 
seguirão alternando. Em seguida proponha uma leitura em duplas. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco serão estudados os conteúdos: pronomes possessivos. 
* Busque junto aos alunos retomadas sobre tipo de texto “Receita”. Amplie para o estudo dos 
imperativos e da estrutura e outros elementos característicos desse texto. Aproveite o momento para 
apresentar outros exemplos de receitas, em outros formatos, diferentes desse tradicional, apresentado 
na atividade. Lembre aos alunos que os elementos é que determinam o gênero e tipologia e não apenas 
a estrutura física na qual foi apresentado e texto. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Oriente os alunos na elaboração de uma lista de compras. 
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Tente contextualizar esse gênero quanto a estrutura, vocabulário e pontuação. 
 

ATIVIDADE    20     ___/___/______ 

TEXTOS: Brincadeiras e Aniversário 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Faça a revisão coletiva do texto escrito no dia anterior. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças formem duplas para juntas, lerem os enunciados e conversarem sobre o que 
precisam fazer para desenvolver cada questão. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 
Apresente o título do texto e converse com as crianças sobre o que esse título quer dizer, o que ele 
significa; 
A partir do título, veja o que as crianças imaginam que vai acontecer, qual a relação do título com a 
história; 
Leia o primeiro parágrafo da história e pergunte: E agora, o que você acha que vai acontecer? 
Em seguida, leia o texto para validar.  
 
b) Leia o texto dando bastante entonação para que a expectativa e o humor sejam garantidos. 

 
MEIA PALAVRA NÃO BASTA 

 
 O guaxinim passou correndo perto do tamanduá. Curioso, o tamanduá perguntou ao guaxinim 
aonde ele ia com tanta pressa. O guaxinim respondeu, mas o tamanduá não ouviu direito. Só deu pra 
entender que a resposta terminava em “eiro”. 
 — Dinheiro? Deve ter alguém dando dinheiro! Vou lá também!  
 E desandou a correr atrás do guaxinim. 
 Os dois passaram correndo perto do cachorro-do-mato. 
 — Aonde vocês vão correndo desse jeito? — perguntou ele. 
 — Dinheiro! — respondeu o tamanduá, sem diminuir a carreira. 
 — Bombeiro?! — exclamou o cachorro-do-mato. – Será que a mata está pegando fogo? 
 Saiu então correndo atrás do tamanduá, que corria atrás do guaxinim. 
 O sapo viu os três correndo e perguntou: 
 — O que está havendo? Que pressa é essa? 
 — Fogo! Gritou o cachorro-do-mato. 
 Jogo? Ih, é mesmo! Acho que a decisão do campeonato já começou! 
 E foi pulando atrás do cachorro-do-mato, que corria atrás do tamanduá, que corria atrás do 
guaxinim. 
 A ema perguntou o que estava acontecendo. 
 — Começou! — gritou o sapo. 
 — Tropeçou? Quem tropeçou? Ih, caiu, está machucado? – assustou-se a ema. 
 E lá foi ela correndo atrás do sapo, que pulava atrás do cachorro-do-mato, que corria atrás do 
tamanduá, que corria atrás do guaxinim. 
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 Logo o grupo chegou à casa do guaxinim, que entrou esbaforido, deixando os outros do lado de 
fora. Depois de um tempo, voltou sorrindo aliviado. Só então percebeu a presença dos outros bichos em 
frente à sua casa. 
            — Ué, o que vocês estão fazendo aí? 
            — Ué digo eu, guaxinim – disse o tamanduá. – Cadê o dinheiro? 
            — E o incêndio? A mata não está pegando fogo? – Perguntou o cachorro-do-mato. 
            — E o jogo? Não é hoje a partida decisiva? – indagou o sapo. 
            — E quem tropeçou? – perguntou a ema. – Ficou muito machucado? 
            — Não tem nada disso aqui não, pessoal! – respondeu o guaxinim. 
            — Então por que você estava correndo daquele jeito? 
            — Eu vim correndo porque estava morrendo de vontade de ir ao banheiro. 
 

Maurício Veneza. Meia palavra não basta. São Paulo: Atual, 1998. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ O que vocês acharam do texto? Quais os animais que aparecem no texto? 
➢ Qual deles demonstrou muita solidariedade? 
➢ Qual deles gosta de esporte? Como você descobriu? 

 
d) DITADO COM TEMPO MARCADO: 
Divida as crianças em grupos; 
Os grupos deverão escrever o maior número de palavras: 
- terminadas em E ou I; 
- terminadas em O ou U; 
- começadas pela letra H; 
- com R ou RR;  
 
* O complemento textual dessa atividade é uma fábula, mais um texto narrativo para você acrescentar 
na lista de aprendizagem para seus alunos. O gênero Fábula tem características essenciais, que você deve 
apresentar para os alunos, oportunizando análises e comparativos com outros textos narrativos. 
Aproveite para reforçar o aprendizado dos alunos sobre a finalidade, função social desse tipo de texto. 
 

ATIVIDADE    21     ___/___/______ 

TEXTO: Aniversário (Paulo Tatit) 
PREDIÇÃO 
Diga às crianças que o título do texto de hoje é o mesmo do texto anterior.  

➢ Quem consegue adivinhar? 
➢ Os autores são Paulo Tatit e Luiz Tatit. O que você pode observar sobre os autores? 

Escreva no quadro as palavras: BOLO   FESTA   ELEFANTE   IDADE   GIGANTE   BEM   DOCES   BOLA 
Desafie o grupo a circular as palavras que eles acham que vão aparecer no texto. 
Convide-os a ouvir o texto para validar.  
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça a leitura exemplar do texto e cuide para que as crianças acompanhem silenciosamente. 
Valide os acertos das crianças sobre as palavras que apareceram no texto. 
2º: Converse com o grupo:  

➢ Quem você acha que é o personagem do texto? Um menino ou uma menina? Por quê? Como o 
personagem se sentiu no dia do seu aniversário? Que comparação ele fez para representar a sua 
sensação? 
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3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Em seguida, apresente o texto ampliado em papel madeira e façam uma leitura coletiva. 
Proponha que cada uma das filas de crianças faça uma leitura do texto. Em seguida, faça uma leitura de 
revezamento (uma criança começa e você vai indicando as que continuarão). 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Na correção, organize os alunos em filas ou grupos para que possam confrontar respostas e justificá-las. 
 
AB CONHECER 
Converse com as crianças sobre a importância de ler o texto com muita atenção para desenvolver a 
habilidade de precisão na leitura e não confundir a escrita das palavras na hora da escrita. 
Peça às crianças que escrevam no quadro as palavras escritas por elas com uso da letra “i” e “e”. Depois, 
sugira uma técnica de leitura, para que as frases redigidas sejam socializadas. 
 

ATIVIDADE    22     ___/___/______ 

TEXTO: Aniversário (Paulo Tatit) 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Questione: 

➢ É verdade que a gente se sente maior quando faz aniversário? Que texto é esse? Vamos observar 
as características dele? Ressalte a estrutura para que as crianças percebam que é uma música  

➢ Para que serve esse tipo de texto? (Elenque as sugestões das crianças sobre a utilidade do texto). 
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. 
4º: Em seguida, proponha que as crianças formem duplas. Cada dupla deverá escolher um lugar bem 
tranquilo na escola para fazer a sua leitura, que deverá ocorrer da seguinte forma: 
- Uma criança da dupla lê para a outra e depois revezam. 
- A criança leitora tentará ler com perfeição para não ter nenhum erro; 
- A criança ouvinte deverá acompanhar a leitora com muita atenção para que possa, ao final da leitura, 
dar um retorno sobre os erros. 
- Depois que as duas crianças tiverem feito a leitura e tomado ciência sobre os erros, cada uma lerá outra 
vez tentando corrigir os erros anteriores. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco os conteúdos estudados serão: advérbio de tempo, o sentido das frases (coerência). 
Oriente os alunos a respeito da ordem direta das frases, além da organização básica: sujeito, verbo e 
complemento. 
 
* Para o texto complementar, reforce a intenção comunicativa do diário em relação ao próprio autor. 
Além da estrutura básica desse gênero textual. Reforce aos alunos que o gênero Diário tem 
características particulares. Oportunize análises específicas e comparativos com outros textos narrativos. 
Aproveite para reforçar o aprendizado dos alunos sobre o propósito comunicativo desse tipo de texto. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Tente contextualizar o gênero diário. Você pode trazer outros modelos desse tipo de texto. 
Chame atenção dos alunos para o tipo de linguagem a ser utilizada. 
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ATIVIDADE    23     ___/___/______ 

TEXTO: Vida e obra de Luís da Câmara Cascudo (BIOGRAFIA) 
PREDIÇÃO 
Escreva o título do texto no quadro: VIDA E OBRA DE LUIZ DA CÂMARA CASCUDO e questione sobre a 
impressão das crianças sobre o texto. Fique atento às colocações do grupo e registre o que considerar 
importante. 
Pergunte: Que texto fala da vida e da obra de alguém? Você sabe o nome desse tipo de texto? 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º:Pergunte: 

➢ O que vocês podem me falar sobre esse tipo de texto? 
➢ Vocês conhecem outras biografias? Quais? 
➢ O texto começa assim: “Luís da Câmara Cascudo (Natal, 30 de dezembro de 1898 — Natal, 30 de 

julho de 1986) foi um historiador, folclorista, antropólogo, advogado e jornalista brasileiro.” 
➢ Vocês sabem o que significam estas datas?  O que é um folclorista?  E um antropólogo? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Convide as crianças a lerem junto com você. 
Divida as crianças em dois grupos; sugira que tirem PAR ou ÍMPAR para saber qual grupo começará; 
O grupo leitor fará a leitura e o grupo ouvinte fará as considerações sobre a leitura do grupo leitor. 
Em seguida invertem-se os papéis. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Discuta com os alunos as características que marcam o gênero “biografia”. Lembrem que, para 
comprovar as informações explícitas e implícitas do texto, é importante focar nas pistas. 
No momento da resolução da atividade, acompanhe a todos, observando se estão identificando e 
marcando, no texto, as informações explícitas pedidas na atividade. Assim os alunos desenvolverão a 
habilidade de comprovação das respostas. É uma atividade que deve ser valorizada. 
 
AB CONHECER 
Brinquem de atenção/concentração: as crianças só deverão bater palmas quando você falar palavras 
onde o E tem som de I; 
A brincadeira é assim: 

Você conduz: Atenção (duas batidas de palma), concentração (duas batidas de palma). Vai começar (duas 
batidas de palma) o nosso show (duas batidas de palma). 
Diga: MENTI  SORRI  BOTE. (as crianças só podem bater palmas ao ouvir BOTE, onde o E tem som de I).  
Depois da brincadeira, oriente-os a ler os enunciados e desenvolver as atividades. 

 

ATIVIDADE    24     ___/___/______ 

TEXTO: Vida e obra de Luís da Câmara Cascudo 
LER É LEGAL!  
1º: Diga que vai fazer uma leitura maluca e que eles devem ouvir com atenção para corrigir a sua leitura. 
OBS: Leia o texto substituindo as informações corretas por outras incorretas. As crianças deverão intervir 
imediatamente. 
Depois, façam uma leitura coletiva e correta, é claro. 
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2º:Questione: O que vocês acharam mais interessante sobre o Câmara Cascudo? Onde ele nasceu e 
morreu? 
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter tido na 
leitura anterior. 
4º: Proponha que as crianças façam uma leitura em dupla. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Nesse momento, acorde com todos os alunos que precisam utilizar o texto para comprovar suas devidas 
respostas. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco serão estudados os conteúdos: substantivos próprios e adjetivos. 
 
* O texto complementar dessa atividade é um gênero que pede a leitura da linguagem verbal e da 
linguagem não verbal: o “Infográfico”. Esse texto demanda mais atenção do leitor, são muitas 
informações e “estão por todos os lados”. Explore as características específicas do Infográfico. Se preferir, 
apresente outros exemplos à turma. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Façam junto com os alunos um passeio pelo texto sobre a dengue, buscando as informações necessárias 
ao texto a ser produzido. 
Oriente sobre a estrutura e linguagem do texto informativo. Aproveite a oportunidade para diferenciar 
do texto Infográfico. Traga ou busque no PNLD exemplos desses textos. 
 

ATIVIDADE    25     ___/___/______ 

TEXTOS: Aniversário e Vida e obra de Luís da Câmara Cascudo 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Faça a revisão coletiva do texto escrito no dia anterior. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Oriente seus alunos a justificarem suas respostas junto aos textos. 
Amplie para outras situações de comparação e retomadas dos dois textos. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças formem duplas para juntas, lerem os enunciados e conversarem sobre suas 
respostas. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Retome com exemplos dos textos a função dos adjetivos e a organização na ordem direta das frases. 
Proponha estudo da função de alguns verbos nas frases. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 
Pergunte:  

➢ Alguém aqui conhece a história dos três porquinhos? 
➢ Vocês conhecem a VERDADEIRA HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS? 
➢ Quem conta a história dos três porquinhos? 
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➢ Pois a verdadeira história é contada por um personagem muito interessante. Isso mesmo, quem 
conta é o LOBO.  

➢ Vamos ouvi-la? 
 
b) Leia o texto: 

A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS 
Alexandre T. Lobo 

Em todo o mundo as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou, pelo menos, acham 
que conhecem. 

Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais 
escutou o meu lado da história. 

Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse 
papo de Lobo Mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. Olha, 
não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso 
jeito de ser. Se os cheeseburguers fossem uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas como eu 
estava dizendo, todo esse papo de Lobo Mau está errado. 

A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. E eu vou explicar pra vocês. 
No tempo do Era uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e 

amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então 
resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. 

Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente também. 
Ele tinha construído a sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a 

cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. É claro que, assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de 
ir entrando assim na casa dos outros. Então chamei: “Porquinho, você está aí?”. Ninguém respondeu. 
Eu estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha querida e amada 
vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então inflei. E bufei. E soltei um 
grande espirro. 

Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do 
monte de palha estava o primeiro porquinho – mortinho da silva. Ele estava em casa o tempo todo. 
Seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então eu o 
comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um grande ‘cheeseburguer’ dando sopa. Você não comeria 
também? 

Bom, eu estava me sentindo um pouco melhor do resfriado, mas ainda não tinha minha xícara 
de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era 
um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. 

Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. 
Chamei: “Senhor Porco, senhor Porco, está em casa?”. 
Ele gritou de volta: “Vá embora Lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba de minhas 

bochechas rechonchudas”. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. 
Eu inflei. E bufei. E tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. 
Você não vai acreditar, mas a casa desse sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. 

Quando a poeira baixou, lá estava o segundo porquinho – mortinho da silva. Palavra de honra. 
Na certa você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. 
Então fiz a única coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato. 

Eu estava ficando tremendamente empanturrado. 
Mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar 

para o bolo de aniversário da minha querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. 
Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Devia ser o crânio da família. 

A casa dele era de tijolos. Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. 
Eu chamei: “Senhor Porco, o senhor está?”. 
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E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? 
“Cai fora daqui, Lobo. Não me amole mais.” 
E ainda dizem que eu é quem sou grosseiro. 
Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. E não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo 

de aniversário da minha querida e amada vovozinha. 
Que porco! 
Eu estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez do bolo, quando 

senti um espirro vindo. 
Eu inflei. 
E bufei. 
E espirrei de novo. 
Então o terceiro porquinho gritou: 
“E a sua velha vovozinha pode ir às favas.” 
Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas, quando alguém fala desse jeito da minha 

vovozinha, eu perco a cabeça. 
Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. 

E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e fazendo uma barulheira. O resto, como dizem, 
é história. 

Tive muito azar: os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porquinhos. E 
acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. 
Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de “bufar, assoprar e derrubar sua 
casa”. E fizeram de mim o Lobo Mau. 

É isso aí. 
Esta é a verdadeira história.  
Fui vítima de uma armação. 
Mas... será que você pode me emprestar uma xícara de açúcar? 
 

Pedro Maia. A Verdadeira História dos Três Porquinhos. São Paulo: Cia das Letras, 2005.  
 

c) Conversando sobre o texto: 
➢ O que vocês acharam do texto? 
➢ Vocês acreditam no lobo?  
➢ Se vocês estivessem no lugar dele o que fariam? 
➢ Por que será que ele contou essa história? 

 
d) Arte que veio da história: 
Distribua folhas em branco. 
Proponha que os alunos desenhem um círculo no centro da folha. 

➢ O desafio é fazer o desenho de um dos porquinhos a partir do círculo. Vamos ver quem consegue. 
 

ATIVIDADE    26     ___/___/______ 

TEXTO: Floresta Amazônica (INFORMATIVO) 
PREDIÇÃO 
Façam uma tempestade de ideias sobre a FLORESTA AMAZÔNICA. (As crianças falam palavras que 
pensam quando ouvem falar em FLORESTA AMAZÔNICA.) 
Após a tempestade de ideias, combine que você vai ler o texto e que eles devem ouvir atentamente para 
observar se as ideias listadas aparecem no texto. 
Se houver possibilidade de mostrar um pequeno vídeo sobre a floresta Amazônica, faça uma boa 
pesquisa e exiba para a turma 
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LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Converse com as crianças: 

➢ O que vocês acharam desse texto. Será que a Floresta Amazônica é infinita? Por quê? 
Façam uma conversa sobre os cuidados que devemos ter com o planeta. 
3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Após a validação, leiam o texto juntos. Em seguida, façam para finalizar uma leitura cumulativa: 
organize um círculo; comece a ler e toque no seu vizinho que deverá continuar lendo junto com você e 
tocará no vizinho dele que se juntará a vocês. Todos devem participar, portanto o texto se repetirá várias 
vezes. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
O foco são informações explícitas. Dessa forma, oriente aos alunos que as destaquem no texto, de acordo 
com as possibilidades de respostas. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças ditem palavras onde o “O” tem som de “U”. 
Explore, faça as intervenções necessárias e em seguida proponha que eles leiam os enunciados e 
desenvolvam as atividades do AB Conhecer.   
 

ATIVIDADE    27     ___/___/______ 

TEXTO: Floresta Amazônica 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Diga:  

➢ No texto tem uma observação (devagarzinho para não assustar ninguém) 
➢ Essa observação significa que... 

Tente buscar informações prévias dos alunos sobre a temática ambiental. 
Converse sobre o respeito aos animais que são os moradores da floresta e faça relação com o respeito 
que exigimos na nossa casa. 
Amplie o texto omitindo algumas palavras. 
Sorteie quatro duplas para cada uma ler um dos parágrafos completando os espaços. 
Sugestão:  

Floresta amazônica 
Um imenso _________________verde formado por árvores. É assim que se vê a Amazônia do 

_____________. 
Mas se formos chegando mais perto, mais perto e mais perto (devagarinho para não assustar 

ninguém), teremos ______________________ entre as árvores da floresta: ali moram ______________, 
macacos, araras, _________________________, tamanduás. Ali nascem plantas e flores raras. Ali 
existem rios enormes, cheios de peixes. 

É tanta ___________________ natural que o homem ainda nem conseguiu descobrir tudo que 
existe na ______________________! 

São milhões de espécies que ainda não foram catalogadas, um tesouro _________________ no 
mundo. Isso sem falar na cultura dos primeiros habitantes da floresta, os _______________, com quem 
não cansamos de ________________________. 
 

Disponível em: <http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/floresta.htm>. Acesso em: 11.dez.2019. 

 

http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/floresta.htm
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Em seguida, valide as complementações feitas pelas crianças. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter tido na 
leitura anterior. 
4º: Mais uma vez, cada dupla lerá os seus respectivos parágrafos. Ao final, a turma toda lê o texto 
completo. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco serão estudados os conteúdos: frases declarativas afirmativas e negativas. 
 
* Discuta com os alunos a função dos textos persuasivos, além das particularidades dos recursos 
utilizados nesses textos. Nesse caso, Campanha publicitária, os recursos visuais (tamanho, cor, fonte 
diferentes das letras, imagens, jogo de cores, distribuição do texto etc.) em relação ao tema abordado e 
intenção do locutor. 
Reforce a função social de convencimento, defesa de uma ideia. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Comece a escrita a partir da abertura das opiniões dos alunos sobre gostos e desejos, e o porquê dessas 
opiniões. Amplie para construção de ponto de vista sobre temáticas sociais. Se possível pesquise e 
mostre, exemplifique um texto de opinião à turma.  
 

ATIVIDADE    28     ___/___/______ 

TEXTO: O lobo e o cão (FÁBULA) 
PREDIÇÃO 
Diga:  

➢ O texto de hoje fala de dois animais são muito parecidos. Um participa do conto Chapeuzinho 
Vermelho, é o ... 

➢ E o outro, qual será? 
Estimule as crianças a descobrirem que é o CÃO. 
 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Diga:  

➢ E então o que vocês acharam? Quem é o mais esperto e inteligente da história? O lobo ou o cão?  
➢ Na opinião de vocês, o cachorro é acomodado ou fiel? 
➢ Por que o lobo achou que o cão vivia na fartura? 
➢ Qual a desvantagem da vida do cão? 
➢ E a desvantagem da vida do lobo? 

3º: Faça uma segunda leitura exemplar do texto. 
4º: Pergunte o que acharam do texto e da leitura. Em seguida, convide-os a ler com você. 
Leiam juntos e depois proponha que eles leiam sem a sua participação. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Na correção, organize os alunos em filas ou grupos para que possam confrontar respostas e justificá-las. 
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AB CONHECER 
Oriente as crianças a ler com atenção cada um dos comandos e a desenvolver as atividades. 
Em seguida, peça que elas se agrupem para comparar as respostas e finalize com a correção.  
 

ATIVIDADE    29     ___/___/______ 

TEXTO: O lobo e o cão 
LER É LEGAL!  
1º: Faça uma leitura modelo do texto. 
2º: Diga:  

➢ Que tipo de texto é esse? Observem a estrutura do texto para ajudar na identificação do mesmo. 
3º: Faça uma segunda leitura modelo para esclarecer qualquer dúvida que as crianças possam ter tido na 
leitura anterior. 
4º: Divida o texto em parágrafos e distribua um por grupo. 
Cada grupo deverá montar o texto e, depois de montado, fará uma leitura coletiva (do grupo). 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO!  
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Explore com os alunos as características do gênero fábula, a linguagem metafórica e os vários significados 
de termos e expressões. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco os conteúdos estudados serão: pontuação e pronomes possessivos. 
 
* Trabalhe com as inferências textuais que o texto oferece. 
Explore os aspectos faciais dos personagens da tirinha e o destaque (tamanho da fonte e negrito) na fala 
da menina em relação à compreensão leitora do texto. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Oriente os alunos na produção de uma fábula. 
 

ATIVIDADE    30     ___/___/______ 

TEXTOS: Floresta Amazônica e o Cão e o lobo 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Faça a revisão coletiva do texto escrito no dia anterior. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO! 
Estruture uma estratégia de releitura dos dois textos. 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
 
AB CONHECER 
Proponha que as crianças formem duplas para juntas, lerem os enunciados e conversarem sobre o que 
precisam fazer para desenvolver cada questão. 
Juntem duas duplas para compararem as respostas, antes da correção coletiva. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Nesse bloco os conteúdos revisados serão: frases declarativas afirmativas e negativas, e advérbio de 
tempo. 
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PARA GOSTAR DE LER 
a) Preparação para a história: 

➢ A história de hoje tem UMA PANTERA, UM CACHORRO e UM MACACO. 
➢ O que você acha que vai acontecer? 
➢ Qual dos três animais você acha que é o personagem mais esperto da história? 

 
Leia a história: 

NA ÁFRICA 
Autor desconhecido 

Um dia, numa expedição, o cachorrinho começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá 
conta já está muito longe do grupo do safári. Nisso, vê bem perto uma pantera correndo em sua direção. 
Ao perceber que a pantera vai devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e 
se coloca a mordê-los. 

Então quando a pantera está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz: 
“Ah, que delícia de pantera essa que acabo de comer!” 
A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo do cachorrinho e vai pensando: “Que 

cachorro bravo! Por pouco não come a mim também!” 
Um macaco que estava trepado em uma árvore perto e que via tudo lá de cima, sai correndo 

atrás da pantera para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. O macaco alcança a pantera e lhe 
conta a história. Então a pantera furiosa diz: “Cachorro maldito! Vai me pagar! Agora vamos ver quem 
come a quem!”.  

“Depressa!” Disse o macaco. ”Vamos alcançá-lo”. E saem correndo para buscar o cachorrinho. 
O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em 

suas costas. 
“Ah, macaco desgraçado! O que faço agora?” Pensou o cachorrinho. 
O cachorrinho, ao invés de sair correndo, fica de costas como se não estivesse vendo nada, e 

quando a pantera está a ponto de atacá-lo de novo, o cachorrinho diz: 
“Maldito macaco preguiçoso! Faz meia hora que eu o mandei me trazer outra pantera e ele 

ainda não voltou!” 
 

Disponível em: <http://ippb.org.br/textos/315-o-cao-e-a-pantera>. Acesso em: 11.dez.2019. 

 
c) Conversando sobre o texto: 

➢ E então, gostaram do texto?  
➢ Quem é o animal mais esperto da história? 

 
d) Ditado da história, pra quem tem boa memória: 
As crianças deverão escrever apenas as palavras que respondem ou completam as frases? 

a) De que o cachorrinho brincava quando se perdeu? 
b) Quem apareceu para devorá-lo? 
c) O que o cachorrinho pensou quando a pantera faminta seguia em sua direção? 
d) O cachorrinho disse: “Ah, que delícia de pantera essa que acabo de______________!”. 
e) Onde o macaco estava enquanto observava tudo? 
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ATIVIDADES DE REVISÃO 1 e 2: 
 
PREDIÇÃO 
Desafie os alunos a falarem o que têm de conhecimentos prévios sobre os temas de cada texto a ser 
explorado. 
Promova o reconhecimento das tipologias, gêneros textuais e possível identificação da progressão da 
complexidade textual e conteúdos ao longo go caderno. 
 
LER É LEGAL!  
Faça a leitura modelar dos textos. 
Proponha técnicas variadas de leituras para que os alunos desenvolvam a compreensão leitora de cada 
texto. 
Convide-os a ouvir a leitura com atenção para que se validem as respostas posteriormente. 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Leiam os enunciados e discutam cada uma das questões antes de responderem. 
Na correção, amplie o sentido das palavras da atividade que não são as respostas. 
Faça junto aos alunos as inferências textuais possíveis, para identificarem informações implícitas do 
texto.  
Aproveite cada oportunidade para discutir com seus alunos os elementos da situação de comunicação 
(contexto; tema; suporte; interlocutor; linguagem; locutor), os aspectos tipológicos, as características 
dos gêneros textuais, seus recursos linguísticos. 
A realização das atividades pode acontecer por meio de gincanas, de quiz de perguntas e respostas, com 
o uso de plaquinhas A, B, C, D, em duplas, grupos, individualmente. Você pode ainda buscar, criar, junto 
aos alunos jogos pedagógicos ou atividades lúdicas para dinamizar a resolução das atividades. Pense na 
melhor estratégia para envolver todos os alunos e alunas da turma.  
 
AB CONHECER 
Realize essa etapa nas atividades de revisão explorando o vocabulário dos alunos, tirando dúvidas sobre 
a ortografia e pronúncia correta das palavras que eles apresentam dúvidas na hora da leitura (pronúncia) 
ou no entendimento do significado, explorando os diversos significados das palavras, contextualizando-
as. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Retome com os alunos o conceito e uso das classes gramaticais em questão, exemplificando situações 
contextuais de sala de aula. 
Nesse bloco serão estudados os conteúdos: pontuação, recursos ortográficos, morfológicos e 
morfossintáticos, classe gramatical, tipos de linguagem, variação linguística, dentre outros. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Você pode orientar seus alunos a exercitarem a escrita dos tipos e gêneros textuais trabalhados. 
Amplie o conhecimento dos seus alunos com a exploração dos elementos e etapas do texto narrativo, 
trabalhando com fichas técnicas, texto fatiado, reformulação dos momentos da história, por exemplo. 
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Atividade 1                     _____/_____/_____ 

• Identificar a localização e a movimentação de pessoas e/ ou objetos em desenhos, gravuras, 
fotobs, maquetes, malhas quadriculadas, itinerários, croquis e mapas. 

• Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa fornecendo-lhe determinadas 
orientações espaciais.  

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Proponha que os alunos descrevam como explicariam a algum visitante como chegar à sala do 
diretor, partindo de sua sala de aula. Construam este itinerário em conjunto. 
 
Vivência com o material concreto:  
Jogo GPS: Professor, providencie sete tarjetas ou placas com 30 cm de comprimento e 10 cm de 
largura com os nomes de lugares (farmácia, escola, casa, cinema, padaria, hospital e estádio), como 
o exemplo abaixo. 

 
 
 
 
 
Em seguida, disponibilize sete cartas pequenas, como de baralho, com os mesmos nomes de lugares 
citados, para que os alunos utilizem no jogo. Antes de jogar, reforce sobre a lateralidade com os 
seguintes comandos do exemplo: 

- Siga em frente 3 passos; 
- Vire à esquerda e avance 4 passos. 

Essas expressões podem ser escritas na lousa ou em cartazes na sala de aula, para serem utilizadas 
pelos alunos no momento do jogo. 
Organize o cenário distribuindo as sete tarjetas/placas, com os nomes dos lugares aleatoriamente 
pela sala de aula ou no ambiente a ser trabalhado para o jogo. Depois, selecione quatro alunos e 
separe-os em duplas. Logo após, embaralhe as cartas que serão utilizadas no sorteio e decida a dupla 
que iniciar. Peça que o aluno escolhido como “GPS” de cada time pegue a carta de cima das outras e 
não deixe que o seu colega veja. O GPS terá que falar os comandos do percurso ao seu colega com o 
intuito de chegar ao destino, porém, ele poderá falar no máximo 5 comandos, utilizando as 
expressões exemplificadas anteriormente na lousa. Nessa hora, solicite que utilizem o caderno para 
escrever os comandos antes de falar. Vence a dupla que chegar ao seu destino. Se errar, quem fica 
com a carta é outro time. O jogo termina quando acabarem todas as cartas.  
Observação:  GPS é a sigla para “Global Positioning System”, que, em português significa “Sistema de 
Posicionamento Global”. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 2                     _____/_____/_____ 

• Identificar a localização e a movimentação de pessoas e/ ou objetos em desenhos, gravuras, 
fotos, maquetes, malhas quadriculadas, itinerários, croquis e mapas. 

• Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa, fornecendo-lhe determinadas 
orientações espaciais.  

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
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Apresente um mapa com um itinerário aos alunos e desafie-os a, em duplas, descreverem o percurso 
realizado, utilizando comandos. Compare as produções das duplas e veja quem conseguiu descrever 
o percurso utilizando o menor número de comandos. 
 
Vivência com o material concreto:  
Professor, apresente uma malha quadriculada com 5 quadrados de comprimento por 5 quadrados 
de largura, considere a medida do lado do quadrado, 1 cm. Depois, disponibilize uma ficha com a 
imagem de um carro para o deslocamento na malha quadriculada, como nos modelos ao lado. Em 
seguida, informe aos alunos que o carro irá se movimentar com os seguintes comandos da tabela 
abaixo: 

Letra Comandos 

F 1 quadrado para frente 

FF 2 quadrados para frente 

T 1 quadrado pra trás  

TT 2 quadrados pra trás  

E girar para a esquerda 

D girar para a direita 

 
Organize a turma em duplas e distribua uma malha quadriculada e a figura do carro para cada dupla. 
É muito importante que os alunos compreendam que devem levar em consideração a direita e a 
esquerda do carro como referência para os comandos. Para isso, antes de iniciar, relembre com a 
turma essas questões, como por exemplo: 
“Quem está à direita de.... (nome de aluno)?” 
“Quem está à frente de... (nome de aluno)?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logo após, solicite que as duplas coloquem o carro no centro da malha quadriculada, com atenção 
na posição da palavra escrita na parte superior do carro, pois a frente do carro está apontada para 
cima, como na imagem abaixo: 
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Combine com os alunos que quem concluir o percurso primeiro, deve levantar o braço. 
Escreva na lousa ou em cartaz a sequência do seguinte comando: 
  
              
                      _                       _                       _                         _                          _ 
Aproveite e crie mais sequências de letras para a movimentação do carro e elabore uma tabela de 
pontuação, determinando os pontos e critérios combinados para o jogo. Caminhe pela sala 
verificando como as duplas estão movimentando o carro e faça as intervenções necessárias, de 
acordo com o percurso do carro na malha quadriculada. Espera-se que a dupla vencedora tenha 
encontrado essa localização: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 3                     _____/_____/_____ 

• Identificar as figuras tridimensionais, denominando-as (cubo, cilindro, cone, esfera, 
paralelepípedo, pirâmide, prisma).  

• Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo 
homem.  

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Providencie os seguintes objetos que lembrem os sólidos geométricos para essa atividade (caixa de 
creme dental, dado, rolo de papel higiênico e chapéu de festa de aniversário) e deixem que os alunos 
explorem livremente, manuseando-os. A utilização de material manipulável torna mais significativa a 
aprendizagem dos conceitos, pois favorece o estabelecimento de relações entre sólidos geométricos 
e os objetos do dia a dia.  
Na sala de aula, identifique mais objetos (lápis, borrachas, cadernos, garrafas de água, entre outros) 
que lembrem sólidos geométricos. Depois, pergunte o que eles têm em comum para que possam ser 
separados em grupos, utilizando critérios diferentes. 
Informe alguns critérios e peça que identifiquem algum objeto, como por exemplo: este objeto tem 
apenas superfície planas, quatro retângulos e dois quadrados. Os alunos podem responder que é 
uma caixa de creme dental. 
 
Vivência com o material concreto: 
Apresente o jogo “Adivinha geométrico”, abaixo:  
 

Adivinha Geométrico 

O que é o que é 
Sólido 

geométrico 

F D FF 
 
 

E 
 

TT
T 

D 
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Sou um sólido geométrico e naquele que é mágico sou cheio de cor; não 
tenho faces arredondadas, são todas quadrangulares; possuo oito bicos mais 
não pico. Quem sou eu?  

 

Com ou sem o sopro saio rolando; não tenho lados planos; sou redonda, 
redondinha, quer seja pequena ou gordinha; sirvo para brincar ou a terra 
representar. Quem sou eu?  

 

Tenho a forma de um sorvete, ou de um guarda-chuva fechado. Tenho 
formas arredondadas; se me viram de pernas pro ar, na mesa sei rolar; Na 
parte mais alta tenho um bico, mas não pico. Quem sou eu?  

 

Possuo uma ponta alta e quatro baixas; no Egito, sou fácil de encontrar. 
Posso ser pequena ou grande e não consigo rolar. Quem sou eu?  

 

 
Organize a turma em duplas e distribua a tabela do “Adivinha geométrico”, distribua as fichas com as 
figuras dos sólidos geométricos. Percorra os grupos para observar se os alunos identificam as lacunas 
a serem preenchidas. Na finalização desta etapa, organize uma discussão com todo o grupo para que 
os alunos expressem quais sólidos geométricos conseguiram identificar. Eles podem justificar, por 
exemplo, que em alguns há "curvas" ou que “rolam com facilidade”, enquanto outros, “sem curvas” 
e “não rolam com facilidade”. Por fim, ratifique a criação de dois grupos (arredondados e não 
arredondados) e faça as intervenções necessárias nessa classificação. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 
 

Atividade 4                     _____/_____/_____ 

• Identificar elementos das figuras tridimensionais (face, aresta e vértice).  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Faça uma retomada dos grupos arredondados e não arredondados que foram identificados na 
atividade anterior e inicie explorando os elementos básicos dos sólidos geométricos (faces, vértices e 
arestas). Ratifique também com os alunos a diferença de lado e face, pois lado é atribuído às figuras 
geométricas planas. Explique aos alunos que, quando utilizarem o sólido geométrico como carimbo, 
a figura obtida será sua face. 
 
Vivência com o material concreto: 
Apresente a tabela e os materiais a serem utilizados para a construção dos sólidos geométricos. 
Informe que as jujubas serão os vértices e, os palitos de dente, as arestas.  
 

Sólidos 
geométricos 

CUBO 

 
 

PARALELEPIPEDO 
 

 

PRISMA 
 

 
 

PIRÂMIDE 
 

 
 

Número de     
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Faces 

Número de 
vértices 

    

Número de 
Arestas 

    

 
Organize a turma em  pequenos grupos e distribua para cada grupo uma tabela, 27 jujubas e 41 
palitos, para a construção dos sólidos geométricos. Chame atenção do grupo para os sólidos que 
serão trabalhados, pois tem formas não arredondadas. Circule pela sala para o acompanhamento da 
montagem. Depois de montar os sólidos da tabela, explore os objetos arredondados, que não 
constam na tabela. Na correção ratifique as analogias formadas, jujuba=vértice, palitos de 
dente=arestas e face quando transformamos os sólidos em carimbos, além de outros 
questionamentos. Quem for acertando, pode ser premiado com as jujubas: 

➢ “É possível construir os corpos redondos e quais são eles? E por quê?” 
(Cone, cilindro e esfera. / Espera-se que o aluno responda que nem todas as faces são planas.) 

➢ “O que tem em comum com os sólidos com formas não arredondadas?” 
(Todas as faces planas.) 

➢ “Qual é o único sólido redondo com vértice?” 
(Cone, apenas um.) 
Logo após, libere todos para saborearem as jujubas que restaram. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 5                     _____/_____/_____ 

• Ler e escrever quantias com escrita decimal e utilizando a simbologia R$.  

• Compor e decompor valores, manipulando ou não cédulas e/ou moedas.  

• Realizar trocas entre cédulas e/ou moedas, manipulando-as ou não.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicie questionando se os familiares ou as pessoas com as quais os alunos convivem têm hábito de 
pesquisar preços dos produtos a fim de economizar. Leve folhetos de supermercado para que eles 
exercitem este tipo de pesquisa. 
 
Vivência com o material concreto: 
Informe que iremos construir um minimercado na sala de aula. Para isso, use os folhetos (ou figuras 
já devidamente separadas) com os preços dos produtos, disponibilize cédulas (sem valor) e moedas; 
informe a importância de explorar o centavo como a centésima parte do real, referente ao sistema 
monetário brasileiro. Diga ainda que haverá um banco para a realização de troca de cédulas e 
moedas a fim de facilitar o troco nas compras e vendas dos produtos. Aproveite para trabalhar a 
leitura e interpretação de informações apresentadas nos folhetos (ou imagens). Nesse momento, 
faça questionamentos: 

➢ “Como sabem que o número escrito no folheto representa dinheiro?” 
➢ “Os preços dos produtos são todos iguais?” 
➢ “Como a gente sabe que um produto é mais caro que o outro?” 

Se achar oportuno, comente que a moeda de 1 centavo está fora de circulação. 
Organize os espaços da sala de aula para desenvolver essa atividade. Defina com os alunos o local e 
o grupo responsável que será o banco, com a função de troca entre cédulas e moedas, facilitando as 
compras dos consumidores. Organize os alunos que serão os vendedores – uma dupla para venda de 
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produtos de limpezas e outra dupla para a venda de alimentos; peça que eles recortem nos 
panfletos os seus produtos e que se revezem na organização da venda, podendo ficar até 10 minutos 
cada um na função de caixa e vice-versa. Nesse momento, não entregue nenhuma cédula ou moeda 
para os vendedores, pois será necessária a primeira compra para a circulação do dinheiro. Distribua 
com os alunos que serão os consumidores apenas cédulas e informe que, para conseguir as moedas, 
terão que se deslocar ao banco. Avise para cada grupo que anote o montante recebido antes de ir às 
"compras”. Solicite aos consumidores que formem pequenos grupos e que organizem e escrevam na 
cartolina uma tabela de produtos que serão comprados. Determine o tempo necessário para as 
compras e vendas e, logo em seguida, solicite que apresentem o cartaz da lista de compras 
realizadas e o montante do dinheiro recebido e o que restou após a atividade. Acompanhe os grupos 
e faça as intervenções necessárias.  
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 6                     _____/_____/_____ 

• Reconhecer diferentes formas de pagamento: à vista, a prazo, com entrada e prestação, por 
meio de cartões de crédito, cheques, tíquetes/vales.  

• Preencher cheques, recibos e notas promissórias.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicie questionando aos alunos: “Quem já foi ao circo? Lembram-se do preço do ingresso? E o preço 
da pipoca? Recordam-se como foi o pagamento: com dinheiro ou cartão de crédito?”. Em seguida, 
apresente as imagens abaixo: 
Comente sobre as diversas formas de pagamento: cartão de crédito, cheque e dinheiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos e informe que a forma de pagamento de alguns grupos será 
com cédulas e moedas. Para os outros grupos, a forma de pagamento será cartão de crédito. Em 
seguida, solicite que respondam as perguntas abaixo: 
a) Qual é a opção mais vantajosa de compra para você e por quê? 
b) De acordo com a opção 01, qual é o valor dessa compra? E a diferença de valores em relação à 
opção 02? 
c) Considere que você pagou a opção 02 com uma cédula de R$ 50,00 e uma moeda de R$ 1,00 para 
facilitar o seu troco. Qual é o valor de seu troco? Explique de que forma facilitou o troco. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 7                     _____/_____/_____ 

• Representar o processo de contagem   de números com até quatro algarismos. 

• Ler e localizar informações e dados em tabela de dupla entrada.  
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Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Façam uma lista dos lugares e situações em que utilizamos os numerais. 
 
Vivência com o material concreto: 
Inicie explorando como podemos utilizar os números em 
nosso dia a dia, em seguida, apresente a imagem do 
ingresso do cinema, ao lado: 
Mostre que os números que constam no ingresso têm 
diversos contextos a serem utilizados por eles. Informe-os 
que podem classificá-los como: código, quantidade, 
medida e ordem. 
Explore outras situações com a turma referente à 
classificação e de quantas informações serão necessárias 
para se localizar a poltrona no cinema. Com isso você pode 
aproveitar e trabalhar outra habilidade, simulando com as 
cadeiras da turma em sala de aula. 
Organize a turma em duplas e distribua a tabela abaixo: 

PARA QUE SERVEM OS NÚMEROS 
Informe se é: código, quantidade, medida e ordem. 

 
Esta sala tem capacidade 

para 100 pessoas. 

 
Fileira: 5ª 

 

 

 
   

 
Duração: 1 h 20 min.  

 

 
Alunos na sala de aula 

 
Número de celular 

Solicite que os identifiquem pelo contexto em que estão sendo utilizados. Em seguida, apresente 
suas conclusões e verifique se todos concordam com a função dada. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 8                     _____/_____/_____ 

• Ler e escrever números de até quatro algarismos.  

• Associar um número de até quatro algarismos a sua escrita por extenso.  

• Reconhecer ordens de números de até quatro algarismos. 

• Realizar a decomposição de números com até quatro algarismos, conforme o princípio 
aditivo. 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Vocês sabem como podemos representar numerais utilizando cubinhos, barras e placas de madeira? 
Apresente o material dourado e solicite que eles representem alguns numerais com ele. 
 
Vivência com o material concreto: 
Providencie o material dourado e apresente cada peça seguindo analogias e a relação com o sistema 
de numeração decimal: 
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Para que os alunos percebam a regularidade e as propriedades do sistema de numeração decimal 
pela decomposição e composição de números, explore a oralidade a partir de questionamento sobre 
a estrutura: 
✓ Com 9 cubinhos, é possível formar uma barra? Por quê? 
✓ Com 16 cubinhos, é possível formar uma barra? Por quê? Haverá sobras ou não?  
✓ Se juntarmos 3 cubinhos e 7 cubinhos, é possível formar barra? Por quê? 
A ideia é que os alunos estabeleçam algumas relações. 
Em seguida, apresente a tabela e solicite seu preenchimento: 

 
Organize a turma em pequenos grupos e distribua o material dourado para ser utilizado no 
preenchimento da tabela. Em seguida, explore outras possibilidades de representação do número 
com o uso de menos ou mais peças do material dourado. Chame atenção para o registro dessas 
trocas no quadro de ordens. Faça as intervenções nas representações dos números, tanto na leitura 
por extenso como em sua escrita. Registre a correção no quadro. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 9                     _____/_____/_____ 

• Ler e escrever números de até quatro algarismos.  

• Associar um número de até quatro algarismos à sua escrita por extenso.  

• Reconhecer ordens de números de até quatro algarismos. 

• Realizar a decomposição de números com até quatro algarismos, conforme o princípio 
aditivo. 

• Ler informações e dados em gráfico de colunas.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicie explorando a leitura, composição e decomposição de números naturais de até quatro 
algarismos, assim como o quadro de ordens (Unidade de milhar, centena, dezena e unidade) 
representado no ábaco de pinos abaixo.  
Além disso, faça perguntas como, por exemplo: 

➢ “Em qual pino estão às argolas?” (Unidade de milhar.) 
➢ “Que número está representado na imagem?” (2000.) 
➢ “Quantas argolas faltam para representar o número 5000?” 

(3 argolas.) 
Aproveite a oportunidade para conversar sobre o QVL utilizando o 
quadro e relacionando com os números utilizados acima. Motive-os 
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a desenharem em seus cadernos o ábaco de pinos e as argolas, para representarem outros números 
ou, se preferir, construa um ábaco juntamente com os alunos para manipular as argolas e fazer 
trocas de base. 
 
Vivência com o material concreto: 
Para a construção do ábaco, providencie um pequeno pedaço de isopor ou caixa de pasta de dente 
(para ser a base) e 4 palitos de churrasco (para ser hastes ou pinos), tampas de garrafas pet ou 
recorte com cartolina na forma de disco (para serem as argolas), sendo necessário no mínimo 10. Em 
seguida, realize um jogo no intuito de formar o maior número possível sorteando cartas numeradas. 
Organize a turma em grupos de 3 ou 4 alunos e distribua um pedaço do isopor (ou caixa de creme 
dental) para ser a base e os palitos de churrasco representando as hastes ou pinos do ábaco. 
Acompanhe a construção e solicite que sinalizem na base as ordens (unidade de milhar, centena, 
dezena e unidade) de acordo com a posição dos palitos. Em seguida, entregue as tampas de garrafa 
pet (ou pequenos discos de cartolina) ou se preferir, solicite apenas o desenho do ábaco no caderno. 
Peça para confeccionarem 2 conjuntos de cartas numeradas de 0 a 9, para um jogo. Logo após a 
confecção do ábaco, cada grupo deverá embaralhar o conjunto de cartas e formar um monte com os 
números voltados para baixo. Informe que cada aluno deve retirar 4 cartas e formar o maior número 
possível para ganhar 1 ponto; e ganhar 3 pontos se representar o mesmo número corretamente no 
ábaco. O jogo termina quando acabarem as cartas do monte e o vencedor é quem tiver mais pontos. 
Acompanhe os grupos e faça intervenções necessárias. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 
 

Atividade 10                     _____/_____/_____ 

• Ordenar números de até quatro algarismos em séries crescente e decrescente.  

• Determinar relação de ordem entre dois números usando os sinais < (menor que) e > (maior 
que) em números de até quatro algarismos. 

• Identificar o antecessor e o sucessor de números de até quatro algarismos. 

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Relembre a utilização dos símbolos > e <. Proponha algumas situações onde eles são utilizados entre 
dois numerais e as crianças devem dizer se a sentença está correta ou não. 
 
Vivência com o material concreto: 
Apresente aos alunos as tabelas abaixo: 

 
 

Informe que irão confeccioná-la. Para isso, providencie folha de papel madeira (ou cartolina), fita 
adesiva larga, pincel atômico, régua, dados de 1 até 10 (ver modelo), cola e fichas de papel com os 
números de 0 a 9. Em seguida, proponha o jogo “O número é?”, no qual o objetivo será formar 
números de até 4 algarismos e explorar os sinais < (menor que) e > (maior que) e suas relações, 
assim como saber identificar o antecessor e sucessor do número formado. Se necessário, relembre 
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os sinais (< ou >) com o seguinte exemplo: O nove é maior ou menor que sete? Em seguida mostre 
como fica o sinal. 

9 > 7 lê-se '9 é maior do que 7'. 
Utilize a seguinte analogia para o uso do sinal “< ou >” o lado do sinal com abertura estará virado 
para o maior número, como no exemplo anterior. Para números com até 4 algarismos, utilize o 
Quadro Valor de Lugar para identificar o maior ou 
menor de acordo com as ordens de cada algarismo. 
Organize a turma em dois grupos para a confecção das 
tabelas, distribua a folha de papel madeira ou  
cartolina e diga as instruções: 
1° passo: No papel madeira crie dobras (ou pregas) 
com 4 cm e 8 cm de distância, faça isso 3 vezes para 
cada distância, como no modelo abaixo, use régua ou 
dedos como estimativas. 
 
2° Passo: Depois de dobrar, passe fita adesiva larga e coloque 
ao menos duas divisões como o modelo abaixo. 
Entregue um dado para cada grupo e com as tabelas prontas, 
exemplifique como serão as regras do jogo. Cada grupo deve 
jogar o dado 4 vezes para formarem os números e preencher 
as tabelas. 
Regras: 
- Os alunos deverão, cada um na sua vez, jogar o dado 4 vezes, 
observar os algarismos e organizar de forma que se obtenha o 
maior valor possível; 
- Com os números anotados, represente-os nas tabelas que cada grupo criou; 
- Deverão ser utilizadas as fichas com os números correspondentes ao valor obtido. 
Logo após, apresente as tabelas para que todos possam acompanhar o que foi realizado e, em 
seguida, faça as intervenções necessárias. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 11                     _____/_____/_____ 

• Inserir número em uma sequência numérica de números de até quatro algarismos.  

• Identificar números pares e ímpares observando a escrita numérica desses números em 
números de até quatro algarismos.   

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicie relembrando a noção de número par ou ímpar, que é muito utilizada para decidir quem vai 
iniciar um jogo ou no caso de desempate. Os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são chamados de 
ímpares, pois todo número ímpar, quando dividido por 2, deixa resto igual a 1. Já os números 
terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são chamados de pares, pois quando divididos por 2, deixam resto igual 
a 0. Aproveite a oportunidade e retome os termos, menor que e maior que, para possibilitar que os 
alunos aprendam a posicionar os números de acordo com o seu valor. Depois, construam o “Varal 
numérico”. Providencie uma corda ou barbante, pregadores (fita adesiva) e cartões (papel A4) com 
números de três ou quatro algarismos e posicione no quadro em ordem crescente, como no modelo 
abaixo.  
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Explore a reta numérica, comparando os números e sua ordenação e faça algumas perguntas: 
 “A distância ou intervalo entre os cartões com os números é a mesma? Qual o seu valor?” (Sim.) 
(200.) 
“A sequência é crescente?” (Sim.) 
“O número 400 é ímpar? Por quê?” (Não, pois é terminado em zero.) 
Logo após, proponha o jogo “Localize o número”, no qual irão adivinhar o número secreto que o 
professor escreveu no papel. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos com 6 participantes. Em seguida, o professor escreverá um 
número em uma folha de papel, por exemplo 1080. Sem informar que o número escrito está no 
intervalo do “varal numérico” apresentando, o professor sorteia um grupo de alunos para tentar 
adivinhar qual é o número. O grupo vai ao quadro e diz um número qualquer. O professor pede a 
alguém do grupo para localizar no “varal numérico” esse número. Vamos supor que no exemplo 
dado o grupo tenha dito 780, então esse grupo deverá colocar no quadro esse número entre os 
números 600 e 800. Em seguida, converse com a turma se aquele número está localizado 
corretamente. Se o primeiro grupo não adivinhar qual é o número, o professor sorteia outro grupo e 
diz se o número “secreto” é maior ou menor que o número escrito pelo grupo anterior, e assim 
sucessivamente até que um dos grupos adivinhe o número. 
No exemplo, o professor dirá que o número "secreto" é maior, pois 1080 é maior que 780. Assim 
outro grupo irá ao quadro até que o número "secreto" seja descoberto. 
 

Atividade 12                     _____/_____/_____ 

• Determinar os resultados dos fatos da adição de forma automatizada.   

• Resolver adição com dois números de até quatro algarismos sem reserva e com uma reserva.  

• Dispor os números no algoritmo utilizando sinais.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Providencie o material dourado e relacione-o com o quadro de ordens, onde 1 cubinho equivale a 1 
unidade, 1 barra equivale a 1 dezena ou 10 unidades, 1 placa equivale a 1 centena, 10 dezenas ou 
100 unidades e 1 cubo equivale a 1 unidade de milhar, 10 centenas, 100 dezenas ou 1000 unidades.  
Retome a nomenclatura e a identificação dos termos da adição, parcela e soma ou total (parcela + 
parcela = soma), assim como o símbolo da 
adição (+), informando que na adição a ordem 
das parcelas não altera o resultado. Em seguida, 
apresente o cartão com a representação do 
material dourado e o QVL para fazer a soma, e 
proponha que os alunos resolvam a operação, 
como no modelo abaixo. 
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   PARCELA 

+ PARCELA 

SOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize os alunos em duplas e distribua os cartões para a resolução, assim como o material 
dourado. Peça para iniciar com a identificação do número referente a 1ª parcela, aproveite e 
converse sobre o quadro de ordens para facilitar na relação do material dourado com o número 
encontrado. Repita o procedimento na identificação da 2ª parcela e logo após lance os números no 
QVL e informe a estrutura do algoritmo: 
 
 
 
 
 
 
Para utilizarmos o algoritmo da adição, as parcelas devem ser posicionadas da direita para a 
esquerda, de modo que primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, centenas, e assim por 
diante. Em seguida, informe o resultado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incentive-os a utilizarem outras estratégias, como decomposição e, logo após, socialize as resoluções 
possíveis. Aproveite a oportunidade e crie cartões com situações, onde o algoritmo da adição venha 
com um reagrupamento, explorando as trocas. 
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     MINUENDO 

- SUBTRAENDO 

DIFERENÇA 

Atividade 13                     _____/_____/_____ 

• Determinar os resultados dos fatos da subtração de forma automatizada.   

• Resolver subtração com números de até quatro algarismos sem reagrupamento e com um 
reagrupamento.  

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
 
Providencie o material dourado e relacione-o com o 
quadro de ordens, onde 1 cubinho equivale a 1 
unidade, 1 barra equivale a 1 dezena ou 10 unidades, 
1 placa equivale a 1 centena, 10 dezenas ou 100 
unidades e 1 cubo equivale a 1 unidade de milhar, 10 
centenas, 100 dezenas ou 1000 unidades, da seguinte 
forma.  
Retome a nomenclatura e a identificação dos termos 
da subtração, minuendo, subtraendo e diferença ou resto (minuendo - subtraendo = diferença), 
assim como o símbolo da subtração (-), ou seja, a subtração é uma das operações mais básicas da 
matemática e está diretamente ligada à ideia de tirar ou saber quanto falta. Chame atenção que, ao 
contrário da adição, a ordem das parcelas faz toda a diferença. O minuendo deve ser colocado 
sempre acima do subtraendo e que o minuendo deve ser maior que o subtraendo. Em seguida, 
apresente o cartão com a representação do material dourado e o QVL para colocar a subtração e 
peça que os alunos resolvam, como o modelo abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize os alunos em duplas e distribua os cartões para a resolução, assim como o material 
dourado. Peça para iniciar com a identificação do número referente ao minuendo, aproveite e 
converse sobre o quadro de ordens para facilitar na relação do material dourado com o número 
encontrado. Repita o procedimento na identificação do subtraendo e, logo após, lance os números 
no QVL e informe a estrutura do algoritmo: 
Para utilizarmos o algoritmo da subtração, o minuendo e o subtraendo devem ser posicionadas da 
direita para a esquerda, de modo que primeiro subtraímos as unidades, depois as dezenas, centenas, 
e assim por diante, em seguida, informe o resultado. 
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Incentive-os a utilizarem outras estratégias, como decomposição e logo após, socialize as resoluções 
possíveis. Aproveite a oportunidade e crie cartões com situações em que o algoritmo da subtração 
venha com reagrupamento, explorando as trocas. 
 

Atividade 14                     _____/_____/_____ 

• Fazer estimativa do resultado de adição.  

• Verificar resultados com utilização da calculadora.  

• Fazer estimativa do resultado de subtração.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicie com os seguintes questionamentos: “O que é estimar e como realizar cálculos por meio de 
estimativas?” Enfatize o uso desses cálculos, isto é, resultados aproximados. Por exemplo, “Quantos 
alunos presentes temos hoje em sala de aula”? Após a utilização de uma estimativa de resultados, 
proponha aos alunos a busca pelo cálculo exato. Assim, eles poderão verificar se a estimativa foi 
próxima ou distante de um resultado lógico. Em seguida, converse também sobre arredondamento 
de números naturais, pois muitas situações do nosso dia a dia, podem ser facilitadas utilizando-se 
dessas aproximações, seja para mais ou para menos, como nos modelos apresentados a seguir: 
 
 

 
Proponha o jogo “Cinco em linha” aos alunos, onde o objetivo é utilizar as operações de soma e 
subtração, para encontrar os resultados obtidos por meio de estimativas e arredondamento de 
números naturais. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em dois grupos, apresente o jogo “Cinco em linha” e distribua o material a seguir: 
tabuleiro, cartões e marcadores; informe as regras: 
1 – Recorte e entregue os cartões individualmente ou em duplas para os grupos, conforme o modelo 
a seguir: 

Números até a ordem das dezenas Números até a ordem das centenas 

16 → 20 234 → 230 

32 → 30 459 → 460 

65 →70 852 → 850 



CADERNO 1 – MATEMÁTICA – ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS                                                                           4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 16 

 
2 – Na sua vez, o aluno que estiver com o cartão fará o cálculo. Aproveite e incentive-o a realizar o 
cálculo mentalmente ou deixe que socialize o resultado obtido com o restante do grupo, falando em 
voz alta o valor encontrado. Logo após, peça para localizar o quadrado referente ao resultado no 
tabuleiro abaixo, este pode estar situado em um cartaz ou projetado na parede. 
 

  
 
3 – A localização será feita com os marcadores abaixo, uma cor para cada grupo: 



CADERNO 1 – MATEMÁTICA – ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS                                                                           4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 17 

550

300 ?

 
4 – Ganha o jogo quem conseguir colocar 5 marcadores da mesma cor em linha, sem nenhum 
marcador de outra cor no meio. Esses 5 marcadores podem formar uma linha horizontal, vertical ou 
diagonal. Se acabarem os cartões, ganha o jogo o grupo que tiver colocado mais marcadores 
corretamente no tabuleiro. Acompanhe os grupos e faça intervenções em relação à necessidade de 
utilizar aproximação com margem de erro menor, fazendo arredondamentos para a dezena ou 
centena mais próxima quando necessário. 
 

Atividade 15                     _____/_____/_____ 

• Resolver problemas envolvendo adição e subtração. 
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Apresente o esquema ao lado: 
Em seguida, converse com os alunos sobre o número que podemos escrever 
ao lado do número 300, de modo que, ao adicionar esse número, obtenhamos 
como resultado o número 550. Espera-se que respondam 250. Logo após, 
explore com os alunos os registros correspondentes entre adição e subtração 
para que eles percebam o que significa cada uma dessas operações, como nas 
sentenças 300 + ______ = 550 ou 550 - _____ = 300, entre outras.  
Chame atenção para palavras chaves: juntar, diferença, resto, adicionar, entre outras. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos 
grupos e distribua o esquema a 
seguir. 
Peça para identificarem os números 
ocultos com este ponto de 
interrogação (?) nas sentenças e no 
esquema apresentado. Observe as 
palavras-chave associadas ao sinal de 
adição (+) ou subtração (-). Converse 
também sobre outras palavras-chave para determinar o número que falta no esquema ou propicie a 
socialização das estratégias de cálculo para resolver com maior agilidade cada uma das sentenças. 
Por fim, comente com a turma a importância de sublinhar as palavras-chave em diversos contextos e 
observe os primeiros números que compõem o esquema para, em seguida, observá-los como um 
todo. Acompanhe cada grupo e faça intervenções quando necessário. 
 

Atividade 16                     _____/_____/_____ 

• Traçar itinerários vivenciados em situações do cotidiano.  

• Descrever os itinerários percorridos, focalizando as orientações espaciais utilizadas.  

• Identificar a localização de pontos em malhas quadriculadas com a indicação de pares 
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ordenados. 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicialmente explore com os alunos, noções de lateralidade e ponto de referência, como por 
exemplo: “...à sua direita ou esquerda...”; “...siga em frente...”; “...próximo quarteirão...”; “...na 
esquina, vire...”. 
Aborde também outras palavras ou expressões, pois com estes comandos podemos descrever 
itinerários que realizamos em nosso dia a dia. Aproveite a oportunidade e converse com os alunos 
sobre como utilizar a malha quadriculada em mapas para enriquecer e/ou facilitar a descrição de 
caminhos percorridos em nossas movimentações diárias, enriquecendo-os com mais detalhes. Em 
seguida, apresente o mapa e proponha que os alunos descubram o caminho percorrido utilizando as 
setas numeradas (os números indicam os quadrados percorridos) no mapa abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em duplas e distribua tesouras sem ponta, o mapa e fita adesiva. Informe que a 
saída do tabuleiro será na casa localizada próximo do canto inferior direito do mapa e o destino final 
será a escola no canto superior esquerdo. Chame atenção para o caminho que já está pintado, pois 
os alunos devem adesivar as setas numeradas de acordo com os quadrados no mapa, para traçar o 
caminho percorrido até a escola. Logo depois, descreva no caderno os comandos que serão 
necessários para o itinerário realizado. Peça aos alunos que explorem bem o vocabulário das 
palavras que serão utilizadas para enriquecer os detalhes do itinerário, faça intervenções quando 
necessário. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 17                     _____/_____/_____ 

• Traçar itinerários vivenciados nas situações do cotidiano.  

• Descrever os itinerários percorridos, focalizando as orientações espaciais utilizadas.  

• Identificar a localização de pontos em malhas quadriculadas com a indicação de pares 
ordenados. 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Converse com os alunos que a sala será transformada em um mapa, para que procurem imaginar 
uma malha quadriculada em que eles serão os pontos que formam os quadrados. Em seguida, 
informe que iremos utilizar letras fixadas no chão e números na parede, criando coordenadas na 
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malha quadriculada, no intuito de orientar e facilitar a localização deles. Chame atenção para as 
diversas estratégias que poderão ser criadas e aborde o ponto de referência, ou seja, o aluno 
escolhido para falar as suas coordenadas. Providencie fita adesiva larga, papel A4 e pincel. 
Vivência com o material concreto: 
Organize a sala da forma que todas as filas fiquem alinhadas e equidistantes. Em seguida, utilize o 
adesivo e cole as folhas com números na parede de tal forma que fiquem ordenados, e, ao lado de 
cada aluno da fila junto à parede, continue fixando as folhas com letras no chão, à frente de cada 
aluno em sua determinada fila. Logo após, converse com os alunos fazendo analogia entre o jogo da 
velha e a malha quadriculada, onde usaremos as palavras, vertical e horizontal, pois essas palavras 
serão utilizadas na localização dos alunos em sala de aula. Escolha um aluno e peça que ele olhe para 
a letra que está na frente da sua fila e depois peça para ele olhar para a parede que tem fixado o 
número e deixe-o anotar as coordenadas. Depois peça para outro aluno falar a coordenada do aluno 
anterior e compare as respostas com a turma. Peça que cada aluno encontre sua coordenada e faça 
mais perguntas para fixar bem o entendimento de coordenadas. Anote no quadro algumas respostas 
e socialize as estratégias que eles perceberam com atividade em sala de aula. Faça intervenções 
quando necessário. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 18                     _____/_____/_____ 

• Descrever figuras tridimensionais tendo como referência seus elementos.  

• Comparar figuras tridimensionais tendo como referência seus elementos faces, arestas, 
base(s) e vértices. 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicie retomando os elementos de um poliedro (faces, arestas e vértices). Aproveite a oportunidade 
e retome outros assuntos pertinentes aos sólidos geométricos, como por exemplo: 
- As superfícies planas de um poliedro são faces; 
- O encontro de duas faces se dá nas arestas e o encontro das arestas se dá nos vértices, entre 
outros.  
Pergunte aos alunos se eles sabem o que é Origami ou se já fizeram um. Explique que é uma palavra 
oriunda do japonês “ori”, que significa dobrar, e “kami”, que significa papel. Providencie papel A4 e 
proponha a construção de um cubo por meio desta técnica oriental. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em grupos de no mínimo 6 alunos e distribua uma folha de papel A4 para cada 
aluno. Em seguida, demonstre o passo a passo abaixo da construção de um cubo. 
 
1° Passo – Construir as faces: Transforme a 
folha de papel A4 em uma folha quadrada como 
na imagem com o título “Modelo 01”. Dobre-a 
ao meio, fazendo coincidir os lados conforme a 
imagem com o título “Modelo 02”. Logo após, 
abra como na imagem ao lado. 
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2° Passo – Construir as faces: Faça uma dobra unindo os 
lados do retângulo superior e outra unindo os lados do 
retângulo inferior como na imagem com o título “Modelo 
03”.  

 
 

 
 
3° Passo – Construir as faces: Observe a seta na 
imagem com o título “Modelo 04”. Em seguida, segure 
a ponta no canto superior esquerdo e leve-a até cobrir 
a folha, ficando no formato da imagem a seguir.  
 
Repita esse procedimento como na imagem com o 
título “Modelo 05”. Observe a seta e segure a 
ponta no canto inferior direito e leve-a até cobrir a 
folha, ficando no formato da imagem com o título 
“Modelo 06”. Assim obteremos um paralelogramo. 

 
 

Desdobre os procedimentos e deixe na forma da imagem 
com o título “Modelo 07”. 
 
 
4° Passo – Construir as faces: Dobre os dois triângulos retângulo destacados em vermelho e 
coloque-os para dentro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5° Passo – Construir as faces: Proceda conforme o 
passo 3, mas de forma a colocar o vértice superior 
esquerdo dentro da parte inferior da peça e o vértice 
inferior direito dentro da parte superior da peça. 

 
 
 
 

6° Passo – Construir as faces: Vire a peça. Faça uma dobra de modo que os dois vértices da base do 
paralelogramo coincidam. Faça o mesmo com os vértices superiores. 
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7° Passo – Construir as faces: Desfaça o último passo e vire a peça. 

 

 
Repita esses passos seis vezes, para a construção do cubo. 

 
Oriente aos alunos que encaixem as pontas entre as aberturas para montar o cubo. Deixe a turma 
explorar à vontade a montagem do poliedro, fazendo intervenções quando necessário. Socialize as 
respostas ou dúvidas de cada grupo e aguarde até o primeiro grupo conseguir montar. 

Disponível em: <http://geometriaespaciaal.blogspot.com/2017/02/geometria-do-origami_18.html>. Acesso em: 
08.dez.2019. 

Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 
 

Atividade 19                     _____/_____/_____ 

Realizar trocas entre cédulas e/ou moedas.  

• Calcular troco sem compensação.  

• Estabelecer, mediante diferentes preços de um mesmo objeto, o que é caro e barato.  

• Calcular lucro e prejuízo.  

• Resolver problemas envolvendo situações de compra e venda, cálculo do troco sem 
compensação, conceito de caro e barato, enfatizando o consumo ético, responsável e 
consciente. 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, proponha um leilão de produtos escolares em sala de aula, mas antes pergunte à turma se 
eles sabem o que é Leilão. Logo após, informe apenas que se trata de venda e compra de produtos, 
feita pelo leiloeiro, em que se leva ou arremata o produto oferecido pelo maior lance ou oferta. 
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Depois de explicar, informe que iremos realizar um leilão em sala de aula e relembre as frases 
utilizadas no Leilão, como: 
- Quem dá mais? 
- Dou-lhe uma... Dou-lhe duas... Dou-lhe três... Vendido! 
Providencie o dinheiro de brinquedo (encontrado em lojas populares ou nos anexos de livros 
didáticos), produtos escolares (caixa de lápis de cor, borrachas, apontadores, cadernos pequenos e 
estojos), caso não seja possível, consiga imagens dos objetos citados anteriormente e também um 
martelinho. Aproveite a oportunidade e explore o consumo ético e sensibilize-os nos lances que 
serão feitos no intuito da real necessidade do objeto em seu dia a dia e o valor ofertado. Em seguida, 
apresente a tabela abaixo para auxiliar no controle financeiro e na troca do dinheiro. 
 

VALORES (CÉDULAS) VALORES (MOEDAS) 

 
 
 
 

 

Calcule: 
 
 
 

 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos, escolha o leiloeiro e distribua a tabela, assim como o 
dinheiro de brinquedo. Em seguida, peça para cada grupo lançar na tabela os valores das cédulas e 
moedas que receberam e calcule o montante que será utilizado. Aproveite o momento e solicite aos 
alunos os possíveis valores de cada produto que será leiloado; escreva no quadro para que eles 
possam acompanhar cada lance mínimo ofertado até o produto ser arrematado. Nesse momento, 
questione se o produto está caro ou se você acha importante ou precisa ter nesse momento. 
Explique que o grupo que der o maior lance leva o produto, mas espere o leiloeiro falar:  
- Dou-lhe uma... Dou-lhe duas... Dou-lhe três... Vendido! 
Chame atenção para que o grupo tenha o valor exato ou caso não possua, explique que receberá o 
troco. Acompanhe os grupos em relação aos possíveis erros de cálculos, anote no quadro e socialize. 
Faça intervenções sempre que necessário. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 20                     _____/_____/_____ 

• Determinar o valor absoluto e o relativo dos algarismos em números de até quatro ordens.  

• Realizar a composição ou decomposição de números naturais com até quatro algarismos, 
conforme o princípio aditivo. 

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, inicialmente pergunte aos alunos quem lembra o que é valor relativo ou valor posicional 
(relativo) de um algarismo. Continue e pergunte qual o valor relativo ou posicional do algarismo 3 no 
número 138. Em seguida, providencie as fichas sobrepostas, para escrever e compreender melhor o 
valor posicional dos algarismos de um número, como no exemplo abaixo: 
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Converse com os alunos, e faça as perguntas: 
- “Quais fichas foram apresentadas?” 
- “Qual é a cor da ficha com o maior número? E 
qual é a menor?”. 
Aproveite a oportunidade e faça outras perguntas 
sobre composição e decomposição que auxiliem os 
alunos a conhecerem melhor o material. Ratifique 
que sempre será uma ficha sobre a outra e não ao 
lado. Como no exemplo ao lado. 

 
 
Logo após, apresente a tabela que será preenchida através de comandos. 
 

Unidade 
Milhar 

Centena Dezena Unidade Número formado Nome do número 

      

      

      

 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos, distribua as fichas sobrepostas e a tabela. Informe aos 
grupos como será a preenchimento da tabela, por meio de comandos.  

• Na primeira linha da tabela, formar o maior número possível com as fichas sobrepostas. 
Nesse momento, utilize todas as fichas sobrepostas; 

• Na segunda linha forme o maior número possível descartando a ficha correspondente ao 
valor posicional 100; 

• Na terceira linha descarte a ficha que tem o valor absoluto igual a 3 e na última linha, forme o 
número mais próximo de 40. 

Logo após o preenchimento, registre alguns números no quadro e faça a correção coletiva e as 
intervenções necessárias para o momento. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 21                     _____/_____/_____ 

• Resolver adição com dois números de até quatro algarismos com duas reservas alternadas.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicialmente retome com os alunos o algoritmo da adição sem reserva, nomenclatura e a 
identificação dos termos da adição, parcelas e a soma (parcela + parcela = soma). Providencie o 
material dourado e relacione-o com o quadro de ordens ou Q.V.L, onde 1 cubinho equivale a 1 
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unidade, 1 barra equivale a 1 dezena ou 10 unidades, 1 placa equivale a 1 centena, 10 dezenas ou 
100 unidades e 1 cubo equivale a 1 unidade de milhar, 10 centenas, 100 dezenas ou 1000 unidades, 
da seguinte forma.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstre a necessidade de realizar a adição com reserva, ou seja, quando iniciamos a soma pela 
ordem da unidade e o resultado for igual a dezena acrescentamos essa dezena na próxima soma e 
assim por diante. 

 
Em seguida, apresente o cartão com a representação do material dourado e o QVL com a soma, 
como no modelo abaixo. 
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Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em duplas, distribua o cartão para a resolução e o material dourado. Em seguida, 
solicite aos alunos que explorem as trocas, informe que toda vez que juntar 10 cubinhos, deve-se 
trocar por uma barra. Da mesma forma, quando tiver 10 barras, podemos trocar por uma placa e, 
quando formamos 10 placas, o aluno deve trocar por um cubo. É importante ressaltar que, com o 
uso do Material Dourado, fica claro para o aluno o processo do “vai um” como o agrupamento de 10 
elementos, havendo, portanto, uma mudança no valor relativo do número. Fica nítido que ocorre 
uma “transformação”. Circule pela sala de aula e socialize o resultado encontrado no quadro e as 
estratégias abordadas, fazendo as intervenções que achar necessário. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 22                     _____/_____/_____ 

• Resolver subtração com números de até quatro algarismos com dois reagrupamentos 
alternados. 

• Ler informações e dados em gráfico de colunas.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicialmente, retome com os alunos a subtração sem reagrupamento. Relembre a nomenclatura e a 
identificação dos termos da subtração: minuendo, subtraendo e diferença ou resto, ou seja, a 
subtração está diretamente ligada à ideia de tirar ou saber quanto falta. O minuendo deve ser 
colocado sempre acima do subtraendo e deve ser maior que o subtraendo. Em seguida, providencie 
o material dourado e relacione-o com o quadro de ordens ou Q.V.L, onde 1 cubinho equivale a 1 
unidade, 1 barra equivale a 1 dezena ou 10 unidades, 1 placa equivale a 1 centena, 10 dezenas ou 
100 unidades e 1 cubo equivale a 1 unidade de milhar, 10 centenas, 100 dezenas ou 1000 unidades, 
da seguinte forma.  
 

 
 

Demonstre a necessidade de realizar a subtração com um reagrupamento, ou seja, a ideia de “pegar 
emprestado” ganha significado para ao aluno (mas mesmo assim, evite usar essa palavra, sugira, 
transformar, trocar, etc.), pois ele passa a entender que há um reagrupamento e uma 
“transformação” de 1 elemento em 10 de um grupo abaixo dele. Veja o exemplo a seguir: 
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Em seguida apresente o cartão com a representação do material dourado e o QVL com a subtração 
como no modelo abaixo. 
 

 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em duplas, distribua o cartão para a resolução e o material dourado. Em seguida 
solicite aos alunos que explorem os reagrupamentos. As subtrações com o material dourado 
também devem ser feitas com o auxílio do QVL com o mesmo cuidado no avanço gradativo de 
conceitos. As subtrações com um reagrupamento devem ser realizadas em paralelo, mas, após o 
entendimento do conceito e do algoritmo da adição. Um cuidado especial deve ser tomado, pois na 
adição exige a representação por meio das parcelas envolvidas. Já na subtração, teremos o 
minuendo e o subtraendo, onde apenas do minuendo deve-se retirar as unidades, dezenas, 
centenas, … existentes no subtraendo. Circule pela sala de aula e socialize o resultado encontrado no 
quadro e as estratégias abordadas, fazendo as intervenções que achar necessário. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 23                     _____/_____/_____ 

• Usar a adição como prova de verificação da subtração e vice-versa.  
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Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, proponha a atividade “Operações com dobraduras”, providencie folha de papel A4 e lápis 
de cor, o objetivo é que os alunos percebam as relações inversas entre adição e subtração utilizando 
apenas seus termos. Para isso, relembre com a turma sobre a organização dos termos da adição 
(parcela + parcela = soma ou total) e subtração (minuendo – subtraendo = resto ou diferença). 
Chame atenção para a posição dos termos na sequência da construção dos algoritmos. Informe que 
as operações matemáticas que realizamos apresentam uma característica muito importante, pois 
cada uma delas dispõe de uma operação inversa. É como se pudéssemos resolver os cálculos de trás 
para frente. Essas operações inversas irão ser chamadas de prova real. Com isso, podemos ter 
certeza se a conta está certa ou errada. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em dois grandes grupos e distribua uma folha de papel A4 e o lápis de cor, logo 
após, solicite que os alunos pintem ou risquem um dos lados da folha e em seguida pergunte: 
- Se este pedaço de papel representasse um termo da adição, qual seria e por quê? 
Espera-se que a turma responda o total. Em seguida, solicite que escrevam o nome do termo (SOMA 
ou TOTAL) na parte que foi pintada. Peça agora que os alunos dobrem a folha e pinte de cores 
diferentes o lado não utilizado. E questione: 
- Quais termos da adição estas partes dobradas do papel seriam? 
Espera-se que os alunos respondam que são as parcelas, pois unindo as duas partes encontrarão o 
total. Em seguida, peça para escrever os nomes dos termos (1° parcela e 2° parcela) nas duas partes. 
Na mesma folha de papel A4 repita os passos e informe que agora serão utilizados os termos da 
subtração. Chame a atenção dos alunos para que utilizem a mesma folha de papel com os termos da 
adição ao contrário, para que possamos diferenciar dos termos da subtração ao escrever. Inicie 
utilizando o lado que tem já marcado o nome soma ou total da adição e faça a seguinte pergunta: 
- Se esta folha representasse um termo da subtração qual seria e por quê? 
Espera-se que respondam que é o minuendo, pois indica de onde será retirado algo, subtraído do 
que se tem. Peça para escreverem a palavra minuendo. Agora utilize o outro lado que tem os termos 
da adição (1ª parcela e 2ª parcela) e mais uma vez posicione a folha de papel na forma que os nomes 
fiquem invertidos (de ponta cabeça), selecione uma das dobras e pergunte: 
- Esta parte, que termo pode representar numa subtração e por quê? 
Informe que está sendo retirada uma parte do minuendo, com isso espera-se que respondam 
subtraendo, e solicite que escreva o nome. Por fim, pergunte: 
- E essa parte, que termo representa em uma subtração e por quê? 
Espera-se que os alunos associem a parte que sobrou como resto ou diferença e solicite que escreva 
o nome do termo. Logo após utilize o papel para fazer os seguintes movimentos na realização de 
“Operações com dobraduras”. Solicite que os alunos posicionem o papel para a leitura dos termos da 
adição em voz alta e com os com os comandos que serão ditos a seguir para a resposta: 
- Temos a soma ou o total, se dobrarmos a 2ª parcela o que encontraremos? 
(1ª parcela.) 
- Temos a soma ou o total, se dobrarmos a 1ª parcela o que encontraremos? 
(2ª parcela.) 
Outras observações podem ser feitas. Em seguida, será a vez da subtração, solicite que a turma 
posicione o papel para a leitura dos termos da subtração e pergunte: 
- Temos o minuendo, se dobrarmos o subtraendo encontraremos o que? 
(Resto ou diferença.) 
- Temos o subtraendo, se adicionarmos a ele o resto encontraremos o que? 
(Minuendo.) 
- Temos o minuendo, se dobrarmos o resto encontraremos o que? 
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(Subtraendo.) 
Faça outros questionamentos como, por exemplo: 
- Vamos dobrar novamente o nosso papel aumentando o subtraendo. O que vai acontecer com o 
resto? 
Mostre aos alunos que ainda não perceberam que a operação inversa da adição é a subtração, logo a 
prova real da adição é a subtração. Pela soma de duas parcelas quaisquer, obtemos um resultado, e 
para conseguir a prova real, é necessário subtrair uma das parcelas do resultado da adição e obter a 
outra parcela como resultado. Assim, se a subtração é a operação inversa da adição, logo a adição é 
a inversa da subtração. Para chegar à prova real da subtração, é necessário somar a segunda parcela 
com o resultado da subtração e obter a primeira parcela da subtração como resultado. Faça as 
intervenções necessárias para a compreensão da turma. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 24                     _____/_____/_____ 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, inicie questionando os alunos: Vocês sabiam que o português, principalmente a 
interpretação, está diretamente ligada à resolução de problemas matemáticos? Aguarde as 
respostas e informe que, se não conseguirem interpretar os enunciados dos itens, ficará complicado 
transformar as informações do problema para linguagem matemática. Para isso, explore o campo 
aditivo (nesse momento: transformação, combinação de medidas e comparação), apresente dois 
tipos de cartões: o primeiro com algumas situações problemas para que eles possam perceber que 
diferentes itens podem ser resolvidos pelo uso de uma mesma operação; e outros cartões com 
palavras escritas (acrescentar, juntar, tirar, comparar), as quais serão utilizadas para identificar a 
estratégia adotada para a solução dos itens. Observe o modelo a seguir de cada tipo do cartão. 
 

SITUAÇÃO – 01 SITUAÇÃO – 02 SITUAÇÃO – 03 ESTRATÉGIA 

Marina tinha 20 
figurinhas e ganhou 15 
num jogo. Quantas 
figurinhas ela tem 
agora? 

 Marina tinha algumas 
figurinhas, ganhou 15 
num jogo e ficou com 35. 
Quantas figurinhas ela 
tinha? 
 

Marina tinha 20 
figurinhas. Ganhou 
algumas e ficou com 
35. Quantas figurinhas 
ela ganhou? 

ACRESCENTAR 

SITUAÇÃO – 04 SITUAÇÃO – 05 SITUAÇÃO - 06 ESTRATÉGIA 

Pedro tinha 37 
bolinhas, mas perdeu 
12. Quantas bolinhas 
ele tem agora? 

Pedro tinha várias 
bolinhas, perdeu 12 e 
agora tem 25. 
Quantas bolinhas ele 
tinha antes? 

Na semana passada, 
Pedro tinha 37 
bolinhas. Hoje tem 25. 
Quantas bolinhas ele 
perdeu no decorrer da 
semana? 

TIRAR 

SITUAÇÃO – 07 SITUAÇÃO – 08 SITUAÇÃO – 09 ESTRATÉGIA 

Numa classe, há 15 
meninos e 13 meninas. 
Quantas crianças há ao 
todo? 

 Em uma classe de 28 
alunos, há alguns 
meninos e 13 meninas. 
Quantos são os 
meninos? 

Em uma classe de 28 
alunos, 15 são 
meninos. Quantas são 
as meninas? 

JUNTAR 

SITUAÇÃO – 10 SITUAÇÃO – 11 SITUAÇÃO – 12 ESTRATÉGIA 
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Paulo tem 13 carrinhos 
e Carlos tem 7 a mais 
que ele. Quantos 
carrinhos tem Carlos? 

Paulo tem 13 carrinhos e 
Carlos, 20. De quantos 
carrinhos a mais Paulo 
precisa para ter a mesma 
quantidade que Carlos? 

 Carlos tem 20 
carrinhos. Paulo tem 7 
a menos que ele. 
Quantos carrinhos tem 
Paulo? 
 

COMPARAR 

 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em 4 grupos e distribua os cartões já cortados aleatoriamente da seguinte forma: 3 
cartões situações-problema e 4 cartões com as estratégias, para cada grupo. Em seguida, solicite que 
façam a leitura dos 3 cartões com a situação-problema e que escrevam no caderno sinalizando a 
expressão (palavra) que aparece para auxiliar na identificação da estratégia que será utilizada para a 
resolução de cada problema. Depois que todos terminarem de responder, socialize no quadro e 
sugira outras possibilidades de soluções encontradas, para que os alunos percebam as diferentes 
formas de achar a resposta correta. Em seguida, questione os procedimentos escolhidos, quais são 
mais práticos e econômicos. Realize intervenções quando necessário. Explore a decisão tomada de 
somar ou subtrair em relação à expressão (palavra) sinalizada no contexto ou na situação descrita, 
pois o objetivo é dar destaque aos diferentes procedimentos encontrados pelos alunos para resolver 
os problemas. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 25                     _____/_____/_____ 

• Resolver problema envolvendo adição em que é procurado o valor da soma ou de uma 
parcela.  

• Resolver problema envolvendo subtração em que é procurado o valor do resto, do minuendo 
ou do subtraendo.  

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor proponha o jogo “Qual é o número?”. O objetivo é descobrir o número no cartão do colega 
ao lado, por meio das operações, utilizando os conceitos da soma e subtração. Providencie cartões 
ou fichas com números e os termos da adição e subtração escritos. Veja o modelo a seguir. 
 

PARCELA PARCELA SOMA 

485 690 1175 

PARCELA PARCELA SOMA 

1.935 3.549 5.484 

MINUENDO SUBTRAENDO RESTO 

680 450 230 

MINUENDO SUBTRAENDO RESTO 

1.025 850 175 

MINUENDO SUBTRAENDO RESTO 

5.261 3.387 1.874 
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Relembre com os alunos os conceitos da adição e subtração, além dos termos utilizados nos cartões 
como: parcela, soma, minuendo, subtraendo, resto. Esses conceitos serão importantes para a 
realização do jogo. Providencie também uma folha de papel A4 para que o aluno possa realizar as 
operações quando necessário e direcione os alunos para que o jogo possa transcorrer de forma 
organizada e prazerosa. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em trios e distribua os cartões ou fichas com cuidado sem que o colega ao lado 
veja o número que recebeu, informe que o aluno que possui o cartão escrito soma ou minuendo, 
será o mediador e deverá mostrar o número que recebeu aos dois colegas do trio, estes por sua vez 
serão os jogadores. Sendo assim os alunos do trio com base no cartão que receberam e no que foi 
mostrado deverão descobrir qual é o número que o seu outro colega está em mãos. Faça outras 
rodadas para que haja um revezamento entre os alunos do trio, dessa forma, todos poderão 
participar como jogador e mediador.  Vence o jogo quem acertar mais vezes.  
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 26                     _____/_____/_____ 

• Descrever o processo de resolução dos problemas.  
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, apresente a tabela a seguir.  

SITUAÇÃO 1 SITUAÇÃO 2 

André e Marcos colecionam selos. André tem em 
sua coleção 26 selos e Marcos tem 13 a mais que 
André. Quantos selos Marcos têm em sua 
coleção? 

Alice e Beatriz colecionam figurinhas. Alice tem 
38 figurinhas e Beatriz, 19. Quantas figurinhas 
Alice têm a mais que Beatriz? 

 
 
 
 
 
 

 

Logo após, explore com os alunos sobre os conhecimentos prévios em relação às estratégias 
necessárias para a resolução da situação-problema, nas quais a leitura do item auxilia na busca de 
caminhos para solução. 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos de dois ou três alunos e distribua uma tabela para cada 
grupo. Faça uma leitura coletiva junto com os alunos, em seguida faça as perguntas sobre os itens: 
- Qual é a operação que devemos utilizar para resolver as situações acima?  
Espera-se que respondam subtração. 
Qual é a ideia da subtração nas situações acima?  
Espera-se que respondam comparação. 
- Qual palavra aparece em ambos os itens? 
Espera-se que falem “A mais que...”. 
Em seguida, solicite que respondam a situação-problema da forma que achar conveniente. Sugira 
desenhos ou esquemas com cálculos. Depois que todos terminarem, recolha e organize um painel 
com as resoluções encontradas pelos alunos. O objetivo agora é dar destaque aos diferentes 
“modos” encontrados pelos alunos para resolverem os problemas. Mesmo sabendo que a 
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expressão “a mais que” é o aspecto comum, é possível gerar procedimentos distintos. A ideia é que 
os alunos percebam nas situações apresentadas que a expressão “a mais que” não está, 
necessariamente, associada à ação de SOMAR, mas sim à de COMPARAR. Nesse sentido, a decisão 
de SOMAR OU SUBTRAIR está relacionada à pergunta, com base no contexto e na situação descrita. 
Aproveite a oportunidade e convide alguns alunos para observarem e fazerem seus comentários e 
argumentos sobre o que compreenderam de uma ou de outra resposta no painel. Dessa forma, além 
de possibilitar a ampliação do modo resolutivo, permite desenvolver habilidades relacionadas ao 
pensamento lógico matemático, sendo algumas delas: análise, comparação, generalização, definição, 
demonstração e dedução no processo de resolução de problemas. Faça as intervenções necessárias 
para facilitar e auxiliar o entendimento dos verbos ou palavras de cada situação-problema. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 27                     _____/_____/_____ 

• Realizar cálculos utilizando estratégias como o uso de desenhos, símbolos, contagem, 
estimativa, decomposição, composição e arredondamento de números (adição e subtração).  

 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, converse com a turma e relembre que muitas situações de nosso dia a dia, envolvendo 
valores atribuídos à contagem, podem ser facilitadas utilizando o arredondamento. Chame atenção 
que o valor não será exato, porém, caso a necessidade seja de uma aproximação com margem de 
erro menor, devemos utilizar o arredondamento para a dezena ou caso contrário, a centena mais 
próxima quando necessário. Providencie material dourado e apresente o “Desafio do número mais 
próximo do valor exato” na tabela a seguir. 
 

“DESAFIO DO NÚMERO MAIS PRÓXIMO DO VALOR EXATO” 

Numa fábrica há 3 caixas abertas de produtos de limpeza e nessas caixas existem 
respectivamente 13, 48 e 61 unidades. Qual o total de produtos, aproximadamente? 

CENTENA DEZENA UNIDADE 

 
 
 
 
 
 

  

   

CALCULE: 

 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em duplas e distribua a tabela e o material dourado. Informe que utilizem o 
material dourado para representarem os três valores no primeiro espaço da tabela. Peça aos alunos 
que escrevam os números decompostos logo abaixo de cada material dourado representado. Nesse 
momento, deixe que o aluno decida se dispensa ou transforma as unidades no arredondamento, 
pois o resultado será aproximado e não exato. Depois que responderem, socialize anotando o 
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resultado no quadro. Faça intervenções quando houver divergências de números aproximados e 
resultados. Em seguida, informe o valor exato e pergunte se o valor é aproximado ou não. Nesse 
momento, percebemos que, apesar do valor estimado não ser exato, está próximo da realidade. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 28                     _____/_____/_____ 

• Associar a multiplicação aos seus significados.  

• Resolver problemas envolvendo os significados da multiplicação.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Inicialmente explore as ideias do campo multiplicativo: 

• Adição de parcelas iguais - refere-se à soma repetitiva de um mesmo número, soma essa que 
pode ser abreviada por uma multiplicação; 

• A proporcionalidade - com o intuito de perceber a regularidade entre os elementos em um 
problema ou as noções de razão e proporção; 

• A organização retangular - como análise dimensional ou produto de medidas, desafiando o 
aluno a descobrir o número de peças de um tabuleiro ou o número de cadeiras que cabem 
numa sala de aula, por exemplo.  

 
Providencie cartões com situações problemas para que os alunos possam resolver utilizando as 
estratégias oferecidas de acordo com o modelo a seguir: 
 

SITUAÇÃO – 01 SITUAÇÃO – 02 ESTRATÉGIA 

Larissa ganhou 3 caixas de lápis 
de cor, em cada caixa havia 10 
lápis. Quantos lápis Larissa 
ganhou? 

Mariana quer comprar 4 barras 
de chocolate no valor de 6 reais 
cada uma. Quanto Mariana irá 
gastar? 

ADIÇÃO DE PARCELAS 
IGUAIS 

SITUAÇÃO – 03 SITUAÇÃO – 04 ESTRATÉGIA 

Marta está participando de uma 
gincana. A cada questão que 
acerta, ela ganha 5 pontos. Se 
Marta acertar 6 questões, vai 
obter quantos pontos? 

Dona Maria utilizou 3 ovos para 
fazer um bolo. Quantos ovos 
serão utilizados para fazer 6 
bolos? 

PROPORCIONALIDADE 

SITUAÇÃO – 05 SITUAÇÃO – 06 ESTRATÉGIA 

No anfiteatro de minha escola, as 
cadeiras estão dispostas em 8 
fileiras e 9 colunas. Quantos 
cadeiras há no anfiteatro? 
 

Um salão tem 5 fileiras 
com 4 cadeiras em cada uma. 
Quantas cadeiras há nesse salão? 

ORGANIZAÇÃO 
RETANGULAR 

 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos e distribua os cartões já cortados aleatoriamente da seguinte 
forma: seis situações-problema e três cartões com as estratégias para cada grupo. Em seguida, 
solicite que façam a leitura dos cartões e deixe os alunos à vontade na escolha da estratégia. Informe 
que utilizem o caderno para organizar e resolver a situação-problema. Nesse momento, chame a 
atenção para que os alunos sinalizem a estratégia que foi utilizada para cada problema. Depois que 
todos terminarem de responder, socialize no quadro. Em seguida questione as escolhas realizadas 
dos procedimentos e realize intervenções quando necessário.  
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Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 29                     _____/_____/_____ 

• Associar a divisão aos seus significados. 

• Resolver problemas envolvendo os significados da divisão.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor, informe aos alunos que eles irão resolver situações-problema envolvendo a divisão de 
uma forma diferente, manipulando material concreto e para isso, eles utilizarão dois métodos para 
dividir, são eles: a partição, que se trata de dividir uma quantidade em partes iguais e a medição que 
dá ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Logo após, providencie 
cartões com situações-problema para que os alunos possam resolver utilizando as estratégias 
oferecidas de acordo com o modelo a seguir. 
 

SITUAÇÃO – 01 SITUAÇÃO – 02 ESTRATÉGIA 

Se 20 pirulitos serão distribuídos 
igualmente entre 4 crianças, quantos 
pirulitos cada criança receberá? 

Tenho 18 flores e vou reparti-las 
igualmente entre 6 vasos. Quantas 
flores colocarei em cada vaso? 

PARTIÇÃO 

SITUAÇÃO – 03 SITUAÇÃO – 04 ESTRATÉGIA 

Márcia colheu 28 maçãs e quer guardá-
las em cestos. Se em cada cesto ela 
colocar 7 maçãs, descubra quantos 
cestos serão utilizados. 

Há 35 alunos na sala e o professor 
deseja que as crianças formem 
grupos de 5 pessoas cada. Quantos 
grupos serão formados? 

MEDIÇÃO 

Em seguida, apresente o tabuleiro (pode ser substituído por uma bandeja de ovos ou folha de papel 
A4) como no modelo a seguir. 

 
Informe que os círculos serão utilizados como grupos e providencie material dourado (será utilizado 
apenas o cubinho ou pode ser substituídas por sementes, tampas de garrafas pet entre outros 
materiais). 
 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos e distribua os cartões já cortados aleatoriamente da seguinte 
forma: quatro situações-problema, dois cartões com as estratégias a serem utilizadas e quatro 
tabuleiros para cada grupo. Em seguida, solicite que façam a leitura dos cartões e informe que o 
tabuleiro junto com material dourado (somente o cubinho) será utilizado para auxiliar na 
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visualização das divisões de cada situação-problema que foi entregue. Deixe os alunos à vontade 
para desenvolverem as respostas de cada item e as estratégias adotadas na compreensão do texto. 
Logo após todos responderem, inicie os questionamentos socializando as respostas no quadro: 
- “Qual estratégia vocês utilizaram para responder a situação-problema 01? E por quê?”; 
- “Quantos grupos vocês formaram na situação problema 01?”; 
- “E quantas vezes uma quantidade cabe dentro da outra?”; 
Repita o procedimento entre os grupos em relação às perguntas e alternando os problemas, 
aproveite a oportunidade e retome os elementos do algoritmo da divisão no quadro e conclua 
enfatizando que, para aprender divisão, devemos primeiro compreender o seu processo. Ao final, 
questione as escolhas realizadas dos procedimentos, realize intervenções quando necessário. 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
 

Atividade 30                     _____/_____/_____ 

• Exercitar as operações multiplicação e divisão. 

• Resolver problemas envolvendo os significados da multiplicação e da divisão.  
 
Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: 
Professor converse com os alunos sobre um método de como resolver problemas de matemática, 
seguindo as informações abaixo: 
1-Ler com muita atenção o problema para entender o que se pede; 
2-Separar o problema em partes; 
3-Identificar o que é DADO (informação fornecida no problema ou texto) e o que é PEDIDO (o que se 
pede como resposta); 
4-Organizar as informações antes de começar a resolver o problema; 
5-Resolver o problema por etapas. 
 
Após esses procedimentos, relembre que a operação de multiplicação é quando você soma repetidas 
vezes certa quantidade ou valor fixo; e a divisão é quando você reparte ou distribui certa quantidade 
por um valor fixo (igualmente). Logo após, apresente os modelos de fichas com as situações-
problema a seguir: 
 

Ficha 01 
Alice tinha cinco caixas, cada uma com 12 bonecas. Quantas bonecas tinha Alice? 

Ficha 02 
Beatriz ganha R$ 8,00 por dia. Quanto ela ganha em uma semana? 

Ficha 03 
Carlos tinha 100 garrafas e precisou distribuir igualmente em 5 caixas. Quantas garrafas 
ficaram em cada caixa? 

Ficha 04 
Em uma sala há 5 prateleiras com 10 livros em cada uma. Quantos livros há na sala? 

 
Vivência com o material concreto: 
Organize a turma em pequenos grupos, distribua as fichas aleatoriamente e solicite que reescrevam 
no caderno, pois iremos utilizar o passo a passo do método fornecido para facilitar a solução do 
problema. Peça antes que repassem o problema para o caderno e inicie com os comandos a seguir: 
- “Leiam a ficha que foi recebida:” 
Informe que não irá adiantar se você ler com pressa e sem atenção ou tentar sair resolvendo o 
problema de qualquer maneira.  
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- “Separem o problema em partes”. 
Peça que separem as frases do problema com lápis, de forma que cada parte contenha uma 
informação que eles possam entender, para isso eles podem usar (parênteses), [colchetes] ou barras 
/. Diga que isso é importante, principalmente quando o texto tem muitas informações ou perguntas. 
Em seguida de acordo com as partes separadas, solicite que: 
- “Identifiquem com círculos o que é dado e sublinhe o que é pedido no problema”. 
Para isso, o aluno irá considerar somente o que é importante. Logo após, peça que: 
-“Organizem reescrevendo no caderno as informações que vocês identificaram como o que foi dado e 
que está sendo pedido”. 
 Nessa hora finalize dizendo: 
-“Já podem resolver o problema”. 
Solicite aos alunos que ao final, escrevam a resposta completa de acordo com o que foi pedido. 
Espere todos responderem e socialize no quadro as respostas. Nos problemas que envolvem 
multiplicação, identifiquem o número de repetições e a quantidade a se repetir. Já na divisão, 
identifiquem a quantidade a se repartir e o número de partes iguais. Aproveite e deixe os alunos 
participarem com outras estratégias na resolução dos problemas e faça intervenções quando for 
necessário. 
 
Exemplo: 
 
 
 
(Claudia tinha quatro cadernos decorados.) (Ela os vendeu por R$ 30,00 cada.) (Quanto Claudia 
recebeu?)  
Dados fornecidos na situação problema: 
Números de cadernos decorados = 4 
Valor de cada caderno decorado = R$ 30,00 
Pedido: 
Quanto Claudia recebeu? 
1ª Solução 
30 + 30 + 30 + 30 = 120 
2ª Solução 
4 x 30 = 120 
Claudia recebeu R$ 120,00. 
 
Atividade do aluno: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

INTRODUÇÃO 

A concepção do ensino da língua comporta eixos centrais, podendo ser denominados competências de 

leitura, compreensão, expressão oral e produção escrita. A essas competências vinculam-se conteúdos relativos ao 

desenvolvimento do código, reconhecimento e análise das estruturas morfossintático-semânticas, além de 

ortografia, caligrafia e outros.  

O meio pelo qual transitará o ensino-aprendizagem da aquisição e utilização da linguagem oral e escrita, 

formal e informal dessa proposta curricular será essencialmente o universo textual, nos seus variados formatos 

(verbais, não verbais, mistos). Assim, os educandos estarão imersos em um contexto favorável ao seu desempenho 

como usuários ativos do código linguístico e aptos a compreender, opinar e fazer intervenções à língua. 

O contato com o universo de tipologias e gêneros textuais, no nível de complexidade adequado ao 

desenvolvimento cognitivo, proporcionará uma mobilidade de leitura expressiva, discursiva e interativa entre 

docentes e discentes inclusos no processo. Uma vez que se acredita na aprendizagem construída e gradativa, para 

que se chegue a resultados consistentes. 

 O planejamento de uma rotina dinâmica e flexível amplia os meios/subsídios que garantem ao professor 

uma melhor condução de objetivos e conteúdos coerentes e coesos, além de aperfeiçoar a gestão do tempo 

pedagógico com os alunos.  

 

 
 

OBJETIVOS 

▪ Desenvolver competências relativas ao domínio de conteúdos específicos e habilidades básicas pertinentes ao 

exercício da linguagem, que são: leitura, compreensão/interpretação/inferência, expressão oral e produção 

escrita. 

▪ Desenvolver habilidades instrumentais, gramaticais, lexicais (vocabulário), discursivas e comportamentais 

referentes aos quatro domínios (leitura, compreensão/interpretação/inferência, expressão oral e produção 

escrita).  

▪ Compreender e apreender as competências constituintes da língua: desenvolvimento e aplicação do código, 

reconhecimento e análise das estruturas morfossintático-semânticas e produção textual, além da ortografia e 

caligrafia ainda. 

▪ Possibilitar ao educando a aprendizagem da língua, a partir do universo textual, tipos e gêneros.   

▪ Instituir pela leitura e escrita as premissas fundamentais da textualidade: coerência e coesão.  

▪ Realizar momentos efetivos de leitura e produção escrita. 

▪ Propiciar dinamismo no ensino-aprendizagem pautado numa rotina contextual, flexível e, sobretudo, 

significativa. 
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PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 

1º AO 4º BIMESTRE 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

ORALIDADE 
 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), com supervisão, no trabalho sistemático 
de APRESENTAÇÃO, COLABORAÇÃO DISCURSIVA E COMPREENSÃO ORAL: 
 
Participar de interações cotidianas em sala de aula: 
- colaborando com o cumprimento dos valores e regras de convivência combinadas pela 
classe, escola e/ou comunidade escolar em geral; 
- realizando, com pertinência, tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e 
compreensão. 
- pedindo a palavra, em resposta ou complemento a questões propostas pelo professor 
e/ou pares;  
- expondo e respeitando opiniões, diante de conflitos e em debates com os colegas e com 
o professor, de forma pacífica e sem o uso de palavras ofensivas; 
- constituindo uma imagem positiva de si e de seus pares. 
- planejando a fala com adequação da linguagem corporal, do tom de voz e de formas de 
tratamento adequadas. 
Realizar apresentações orais em sala e/ou extrassala de aula: 
- demonstrando eloquência, emprego de introdução, desenvolvimento e breve conclusão, 
adequação de linguagem ao tema e domínio do uso de recursos visuais e/ou digitais, se 
pertinentes. 
Expressar-se nas diferentes interações, de forma articulada e com clareza, 
-utilizando vocabulário de seu cotidiano correto e apropriado ao tema abordado e 
corrigindo-se, mediante percepção de erro; 
- sendo positivo e persuasivo, sem coação, ao explicar seu raciocínio diante da opinião de 
seus pares.  
Compreender texto oral, reconhecendo o tema geral abordado, a sequência lógica das 
ações e/ou ideia (s) e selecionando alguns de seus elementos e/ou informações principais. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, 
antese/ou ao longo da leitura. 
Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam, 
fazendo previsões sobre objetivo, forma e conteúdo, antes da leitura. 
 
O eixo da ORALIDADE pode ser desenvolvido em ações pedagógicas dos demais eixos da 
Língua Portuguesa: Leitura, Compreensão Leitora, Gramática e Escrita. 

TODOS 
OS 

BLOCOS 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 

Habilidades a serem desenvolvidas, pelos alunos, com supervisão, no trabalho sistemático de 
leitura de texto impresso: 
Desenvolver uma disposição positiva em relação à leitura literária. 
Desenvolver uma disposição positiva em relação ao caráter lúdico da linguagem literária, seja 
no eixo sonoro, seja no eixo semântico, seja no eixo gráfico. 
Conhecer a variedade da produção literária infanto-juvenil e seus suportes, bem como suas 
características, formas de leitura e fruição. 
Conhecer locais de divulgação e circulação de gêneros textuais literários (como bibliotecas, 
livrarias, feiras de literárias ou de livros, lojas virtuais, blogs literários, sites de escritores, 
saraus), sua organização, o pessoal envolvido, formas de empréstimo, de aquisição e compra. 
Compreender os objetivos para a leitura. 
Sentir-se motivado para a leitura. 
Desenvolver a habilidade de fazer inferências sobre o que vai ler. 
Construir os conhecimentos prévios necessários à compreensão do texto. 

LER É 

LEGAL! 
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Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
Ler textos com fluência, sem erros e com prosódia adequada, com velocidade de 110a 120 
palavras por minuto, de forma audível e compreensível. 
Exercitar a precisão e a prosódia de leitura para melhorar a fluência. 
Desenvolver habilidade de leitura silenciosa, sendo esta a maneira habitual de leitura 
cotidiana. 
Desenvolver a habilidade de leitura oral, sendo esta considerada um ato comunitário, capaz de 
conectar a língua falada e a escrita, aumentar habilidades de decodificação, desenvolver 
múltiplas inteligências, tornar as palavras mais memoráveis, dar suporte à compreensão 
leitora, favorecer a ampliação de vocabulário e melhorar habilidades de leitura. 
Estabelecer interação individual com o texto escrito, atribuindo sentido e coordenando texto e 
contexto. 
Demonstrar comportamento de leitor autônomo. 
Interagir com o texto e o autor. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

LEITURA 

Habilidades a serem desenvolvidas, pelos alunos, no trabalho sistemático de 
compreensão de texto impresso: 
Ler e compreender textos de diferentes gêneros, considerando a situação 
comunicativa, identificando o contexto, o tema/assunto, o suporte, interlocutor, 
locutor e linguagem de um texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 
Justificar o uso da linguagem em função do público-alvo (informal, formal, regional, 
científica). 
Comparar e avaliar as respostas dadas para as perguntas sobre o texto, verificando que 
diferentes interpretações podem ser inferidas de um mesmo texto. 
Ampliar os vocabulários, receptivo e expressivo. 
Conhecer o sentido de palavras e expressões. 
Desenvolver o hábito e as habilidades de consulta ao dicionário. 
Identificar o sentido da palavra no dicionário, dentre os vários sentidos que uma 
palavra pode ter. 
Inferir o sentido da palavra a partir do contexto. 
Usar pistas do contexto para compreender o sentido geral do texto. 
Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, objetivo, forma e 
conteúdo e sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam. 
Construir imagens mentais à medida que ouve ou lê e descrevê-las quando solicitado. 
Identificar a sequência cronológica de eventos em narrativas, relatos e textos 
expositivos. 
Identificar sequência temporal de procedimentos a serem seguidos em instruções e 
inferir decorrências de sua execução. 
Localizar informação implícita num texto (informações sobre personagens, cenários e 
ações). 
Identificar ações envolvidas para realizar alguma atividade e enumerar os itens 
necessários à sua execução, identificando o emissor, o receptor, o propósito a ser 
atingido e o receptor e todas as suas características. 
Identificar informação explícita num texto (informações sobre fala de personagens, 
enunciados do narrador; o que, quem, onde, quando, como e o porquê em notícias; 
informações em tabelas simples e de dupla entrada, gráficos de barra e de pizza, em 
mapas, em infográficos, em calendários). 
Resumir um texto ou trecho. 
Recontar um texto. 
Identificar e compreender uma opinião relativa a um fato. 
Identificar e compreender efeitos humor em um texto. 
Identificar as partes (princípio, meio e fim) de um texto. 

CONVERSANDO 

COM O TEXTO 
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Identificar a relação entre o assunto e as partes do texto (coerência). 
Identificar a relação entre as partes (coerência). 
Identificar e compreender o uso de recursos coesivos e expressivos: 
- Semânticos (dêiticos, reiteração etc.); 
- Entonação/particípios/advérbios; 
- Conectivos (lexicais, referências, substituições). 
Identificar os cinco principais tipos de texto (narrativo, expositivo, argumentativo/ 
dissertativo, injuntivo/prescritivo, poesia) e suas características elementares. 
Analisar texto narrativo não verbal, que articulem linguagem verbal e não verbal ou 
verbal, identificando as situações, inicial, clímax e final do enredo, os grandes eventos, 
os principais cenários e lugares, os personagens principais e o narrador (1ª e 3ª pessoa) 
e relacionando as partes e elementos que compõem o texto (causa e consequência). 
Identificar e compreender a ideia principal de passagem ou trecho e de um texto 
expositivo/argumentativo. 
Identificar o gênero de um texto, indicando seus elementos característicos. 
Manusear adequadamente os variados suportes nos quais circulam os textos. 
Identificar as partes de um texto narrativo (situação inicial, conflito gerador, desfecho; a 
ligação entre os eventos; os espaços principais e secundários; os personagens principais 
e secundários e suas características físicas e psicológicas gerais; o narrador e sua 
perspectiva (1ª/3ª pessoa) ou opinião sobre os acontecimentos e personagens. 
Identificar as partes de um texto injuntivo (o emissor; o propósito e as etapas 
necessárias para atingi-lo e o receptor e suas características gerais). 
Identificar as partes de um texto argumentativo (o tema central; a ideia principal/tese 
defendida pelo autor; os argumentos; e a conclusão do autor sobre o tema). 
Comparar elementos semelhantes e diferentes entre dois textos de mesma temática e 
gêneros idênticos ou não (assunto ou tema, estrutura, fonte, gênero, função social e 
nível de linguagem). 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 

DO SISTEMA 

ALFABÉTICO 

Incorporar, de modo funcional, as regras fonéticas e fonológicas, para a 
decodificação, a leitura e a escrita corretas de palavras. 
Reconhecer e operar com o alfabeto (vogais e consoantes), nas diferentes formas 
de grafia (maiúscula e minúscula, não cursiva e cursiva). 
Diferenciar letras de algarismos arábicos, de símbolos e de marcas de seu 
cotidiano. 
Reconhecer e usar encontros e dígrafos vocálicos e nasais (am/em/im/om/um - 
an/en/in/on/un). 
Reconhecer e operar com as sílabas de palavras monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas.  
Relacionar fonemas e grafemas, operando na contagem, pronúncia, junção, 
separação e repetição de letras e sons das sílabas de palavras. 
Reconhecer e operar com separação silábica. 
Reconhecer e usar onomatopeia (som que representa).   
Identificar a sílaba tônica em palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
Conhecer e usar o acento diferencial. 
Conhecer e usar as regularidades e algumas irregularidades da escrita. 
Conhecer e usar as regularidades da escrita e exercitar algumas irregularidades. 
Reconhecer o uso das letras “s”, “ss", “z”. 
Reconhecer que a letra “s” representa o fonema /z/. 
Reconhecer a utilização do “h” mudo. 
Utilizar corretamente “nh” e “lh”. 
Reconhecer e identificar o uso de “g”, “gu”. 
Reconhecer e identificar o uso de “qu”. 
Compreender o uso das letras “l” e “u”. 

AB CONHECER 
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Utilizar adequadamente “m” antes de “p” e “b”. 
Utilizar adequadamente “j” ou“g”. 
Compreender que a letra “c” pode representar o fonema /s/, assim como o /k/. 
Reconhecer e identificar o uso das letras “e” e “i” no final das palavras. 
Reconhecer e identificar o uso das letras “o” e “u” no final das palavras. 
Compreender a relação regular entre letra/som no “r” e no “rr”. 
Identificar e memorizar os sons da letra “x”. 
Usar adequadamente “ão” e “am” no final das palavras. 
Utilizar adequadamente os homônimos “onde/aonde”, “por 
que/porque/porquê/por quê.”, “meio/meia” e mas/mais. 
Utilizar adequadamente “com nós, conosco, comigo”. 
Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de 
prefixo e de sufixo. 
Pronunciar palavras de forma audível, articulada e correta. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

APROPRIAÇÃO 

DO SISTEMA 

ALFABÉTICO 

Reconhecer e usar ordem alfabética. 
Reconhecer e usar espaços entre as palavras. 
Reconhecer e operar com rima. 
Reconhecer e operar com separação silábica. 
Reconhecer e usar sinônimo/antônimo. 
Reconhecer e usar diminutivo e aumentativo. 
Reconhecer e usar o sentido figurado da linguagem. 
Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de 
recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 
Formar novas palavras a partir de prefixos e sufixos. 
Identificar impacto de incluir, excluir ou alterar os elementos da frase. 
Empregar corretamente os componentes de uma oração (sujeito simples e 
composto e predicado verbal e nominal). 
Identificar voz da frase: afirmativa, interrogativa, exclamativa, negativa, 
imperativa. 
Identificar voz ativa e passiva e seu impacto. 
Transformar frases com discurso direto e indireto. 
Identificar a ordem dos elementos na frase (ordem direta e indireta). 
Usar, corretamente ponto final; vírgula (separação de enumerações: nomes de 
lugares, datas ou endereços, expressões de tempo e isolamento de vocativo.); dois 
pontos (da fala dos personagens no discurso direto; de enumerações); reticências 
(indicação de continuidade de uma ação ou fato e interrupção do pensamento ou 
da fala); aspas duplas (indicação do discurso direto; destaque de palavras ou 
expressões, estrangeirismos, gírias, formas populares, neologismos); 
travessão(marcação do discurso direto e distinção entre os comentários do 
narrador); parênteses (acréscimo de explicações, exemplos e/ou informações); 
colchetes (omissão de partes na transcrição de um texto);  ponto e 
vírgula(responsável pela enumeração de orações, itens, termos). 
Identificar as marcas de parágrafo e diálogo. 
Perceber a finalidade dos pontos de exclamação e interrogação. 
Reconhecer frases e orações, sua construção e a relação entre os seus termos, com 
referência aos seus nomes formais. 
Identificar, com referência ao nome formal da classe, função e papel dos 
elementos na frase e seus usos, com flexão de gênero e número (substantivo - 
próprio e comum, primitivo e derivado, simples e composto, coletivo; artigo 
(definido e indefinido); pronome (pessoal do caso reto, possessivo, indefinido e 
demonstrativo); adjetivo(traços físicos ou de comportamento – de pessoas, 
objetos e lugares); verbo (presente, pretérito perfeito e futuros do presente e do 

VAI-VEM DAS 

PALAVRAS 
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pretérito do indicativo; e locução verbal futuro); advérbio (de tempo, de lugar, de 
modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade e de ordem); numeral 
(cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário);interjeição (palavra que exprime 
emoção, sensação, estado de espírito; preposição (posição, tempo, posse, causa, 
matéria, companhia, preço e autoria); interjeição (palavra que exprime emoção, 
sensação, estado de espírito); conjunções (coordenativas aditiva, explicativa, 
alternativa e adversativa e subordinativas temporal, causal e comparativa). 
Identificar substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos pessoais) que contribuem para a continuidade do 
texto. 
Operar flexão e concordância nominal (gênero e número). 
Operar flexão e concordância verbal (pessoa e tempo). 
Utilizar frases de forma correta para expressar suas ideias utilizando-se de 
sentenças mais longas e refletindo melhor a articulação entre as ideias. 
Usar frases subordinadas, refletindo o conhecimento das relações de subordinação 
entre as frases. 
Identificar rimas e aliterações. 
Reconhecer e usar recursos tipográficos (negrito, itálico, sublinhado, símbolos, 
letras maiúsculas, divisão de texto em título e subtítulos, cores, imagens, 
fotografias, ilustrações, gráficos, tabelas, expressões faciais etc.) 
Estabelecer a relação entre texto e imagem. 
Reconhecer e usar diferentes tipos de balões nas histórias em quadrinhos e 
tirinhas. 

 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Manusear, com adequação, materiais de escrita nas diversas situações de 
aprendizagem. 
Anotar pontos principais da aula e formular perguntas e hipóteses, a partir de 
orientações, explicações, perguntas ou hipóteses formuladas em sala. 
Produzir pesquisas, a partir da formulação de perguntas e hipóteses em discussão 
em sala de aula e coleta e registro de dados e/ou informações de diversas fontes 
de pesquisa, separando as evidências em categorias e listando as referências 
utilizadas. 
Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes 
gêneros. 
Identificar características dos aspectos tipológicos e gêneros textuais: (narrativo: 
contar uma história; expositivo/informativo: informar; injuntivo/prescritivo: 
explicar as etapas, como funciona, o que estabelece; poesia: emocionar, 
sensibilizar). 
Redigir texto narrativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e poético. 
Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com as regras ortográficas e 
as convenções gráficas apropriadas. 
Planejar a escrita do texto, considerando o tema e a situação de comunicação. (O 
quê?) 
Atender à finalidade da escrita. (Para quê?) 
Respeitar a proposta de interlocutores do texto. (Quem escreve?, Para quem? e 
Qual linguagem?) 
Conhecer as características do texto. (Como?) 
Elaborar o pré-texto: de acordo com o conteúdo. 
Rever o pré-texto e escrever o texto. 
Reler, avaliar e corrigir o texto, observando critérios pré-estabelecidos. 
Editar texto, organizando a estrutura (manual ou digital), explorando recursos 
multissemióticose suporte dentre os sugeridos. 
Ilustrar a versão final do texto, quando for o caso. 

PARA 

GOSTAR DE 

ESCREVER 
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COMPREENSÃO LEITORA 

Gêneros para o trabalho sistemático da LEITURA: 
• Instruções de atividades 

e enunciados  

• Didático-expositivo 
(unidades, capítulos ou 
seções de livros didáticos) 

• Lista 

• Receita culinária 

• Regras de jogo 

• Adivinha 

• Contos 

• Fábula 

• Notícia 

• Diário 

• Mito 

• Lenda 

• E-mail 

• Bilhete 

• Carta (pessoal, do leitor) 

• Biografia 

• Crônica 

• Poema 

• Capa de 
livro/revista/CD/DVD 

• Letra de música 

• Orientações 

• Mapa 

• Ilustração/imagem/fotogr
afia/quadro/tela 

• Anúncio 

• Convite 

• Biografia 

• Informativo 

• HQ/Tirinha 

• Cartão 

• Verbete 

• Piada/Anedota 

• Rótulo 

• Curiosidades 

• Ficha técnica 

• Horário de aula 

• Campanha  

• Notícia 

• Bula de remédio 

• Informativo 

• Reportagem 

• Entrevista 

• Infográfico 

• Tabelas/Gráficos 

• Placas de trânsito 
(advertência) 

• Blog 

• Texto de opinião 

• Resenha/sinopse 

• Folheto turístico 

• Campanha 

• Cartaz 

• Anúncio 

• Cartum 

• Charge 

• Classificado de jornais 

 

 
 
 
 
 

EIXOS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BLOCOS 

FLUÊNCIA 

 

Habilidades a serem desenvolvidas (pelos alunos), no trabalho sistemático com a 
FLUÊNCIA: 
Desenvolver a precisão e automatismo na decodificação das palavras; 
Decompor e compor palavras polissílabas; 
Decompor e compor palavras compostas por sílabas com diferentes padrões (V, CV, CCV, 
CVC, CCVC etc.); 
Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e 
rapidez; 
Ler textos de pequenas dimensões, utilizando o processo de reconhecimento de palavras; 
Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com 
precisão e rapidez; 
Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante 
sua leitura; 
Ler oralmente e sem hesitações textos familiares de pequenas dimensões (listas, 
manchetes e títulos de notícias, títulos e autores de textos de literatura (infantil, canções, 
parlendas, quadras, adivinhas, poemas etc.), após a leitura silenciosa e preparação 
prévia); 
Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras e pseudopalavras isoladas, textos de 
extensão curta, média e longa e complexidade simples, mediana e alta (narrativas, 
notícias da imprensa dirigida à criança, poemas, cartas, textos de divulgação científica e 
didáticos), após a leitura silenciosa e preparação prévia; 
Ler em voz alta, em situações de caráter público (festividades, saraus, feiras culturais, 
exposições etc.), com precisão, fluência e expressividade. 

CADERNO 

DE 

FLUÊNCIA 

CADERNO 

DE 

ATIVIDADES 
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PRODUÇÃO ESCRITA 
Propostas de produção para o trabalho sistemático: 

• Frases 

• Contos 

• Notícia 

• Reconto de narrativa 
(fábula) 

• Biografia/autobiografia 

• Piada/anedota 

• Informativo/definições/
curiosidades 

• Poemas 

• Instruções 

• Descrição 

• Resenha 

• Folheto turístico 

• Anúncio 

• Texto de opinião 
 

 
 

MATRIZ DE REFERÊNCIA 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LÍNGUA PORTUGUESA – LEITURA 

ADAPTADA DO 5º ANO DO SAEB DE LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ano 

 

I. Procedimentos de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.  

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.  

D6 – Identificar o tema de um texto.  

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.  

 

II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.).  

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

 

III. Relação entre Textos 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 
tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.  

 

IV. Coerência e Coesão no Processamento do texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto.  

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

D8 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.  

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

 

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  

 

VI. Variação Linguística 

D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.  
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QUE HABILIDADES PRETENDEMOS DESENVOLVER E AVALIAR EM LÍNGUA PORTUGUESA? 

 

Tópico I – Procedimentos de Leitura  

 

Descritores: D1, D3, D4, D6 e D11. 

Este tópico reúne um conjunto de descritores que requerem do leitor habilidades linguísticas, essenciais à 

compreensão de textos de gêneros variados. É esperado que o leitor desenvolva a competência de: localizar 

informações explícitas (D1); fazer inferências sobre informações que extrapolam o texto (D2); identificar a ideia 

central de um texto, apreendendo o sentido global e fazendo abstrações a respeito dele (D6); perceber a 

intenção do autor, encontradas nas entrelinhas do texto (D4); fazer a distinção entre opinião e fato (D11) e saber 

o sentido de uma palavra ou expressão pela inferência contextual (D3). 

 

Tópico II – Implicações do Suporte, Gênero e/ou Enunciador na Compreensão do Texto  

 

Descritores: D5 e D9. 

Este tópico demanda ao aluno habilidades linguísticas de interpretar textos com uso de linguagens verbal e não-

verbal ou, ainda, textos não-verbais (D5) e demonstrar conhecimento de gêneros textuais variados para que pos-

sa reconhecer a função social de cada um deles (D9). 

 

Tópico III – Relação entre Textos 

 

Descritor: D5. 

Este tópico apresenta um descritor que solicita do leitor competente a habilidade de comparar textos que tratam 

do mesmo tema, analisando a relação entre o modo de tratamento do tema e as condições de produção, 

recepção e circulação dos textos.  

 

Tópico IV – Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

 

Descritores: D2, D7, D8 e D12. 

A competência indicada neste tópico exige do estudante habilidades para identificar a linha de coerência de um 

texto. Os mecanismos de coerência e de coesão se manifestam de forma diferente, conforme sua tipologia 

narrativa, descritiva, instrucional ou dissertativa/argumentativa. 

O descritor 2 relaciona-se à habilidade de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando 

repetições ou substituições de termos no entrelaçamento das ideias e a sua progressividade ou continuidade, 

podendo haver risco de incompreensão quando o leitor não interpreta essas referências corretamente. 

O D7 está vinculado à habilidade do aluno a identificar os elementos constitutivos da estrutura de um texto 

narrativo.  

Pode meio do descritor D8, pode-se observar a habilidade do estudante em identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, de forma que um torna-se o resultado do outro, ou seja a causa e a 

consequência dos fatos. 

O descritor 12 requer do aluno reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida pelos elementos de conexão 

conjunções, preposições ou locuções adverbiais. 

 

Tópico V – Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido  

 

Descritores: D13 e D14. 
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Esse tópico exige atenção redobrada e sensibilidade do leitor para perceber os efeitos de sentido subjacentes 

ao texto pelo uso de sinais de pontuação e outros mecanismos de notação, como o itálico, o negrito, a caixa 

alta e o tamanho da fonte podem expressar sentidos variados. Faz-se necessário, portanto, que o aluno, ao 

explorar o texto, perceba como esses elementos constroem sentido, na situação comunicativa em que estão 

inseridos.  

Por meio do descritor 13 pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer os efeitos de ironia ou humor 

causados por expressões diferenciadas utilizadas pelo autor ou, ainda, pela utilização de pontuação e notações. 

Perceber o humor de um texto pode oferecer dificuldade para seu aluno, pois muitas vezes exige o 

conhecimento de situações que não são marcadas no texto, mas que devem ser inferidas a partir de sua 

formação, de seu universo cultural e de seu conhecimento de mundo. Apresentar os personagens mais 

conhecidos das histórias em quadrinhos, tirinhas, piadas, anedotas pode ser uma estratégia importante. 

A habilidade D14 deve conceder a primazia do reconhecimento dos efeitos discursivos produzidos por notações 

como itálico, negrito, caixa alta etc. e pelo uso dos sinais. Esse descritor requer a identificação das funções desses 

recursos na sintaxe da frase. Vale lembrar que esses sinais podem acumular outras funções discursivas, como 

aquelas ligadas à ênfase, à reformulação ou à justificação de certos segmentos. Nessa perspectiva, a pontuação 

tem de ser vista muito mais além; isto é, não são simples sinais para separar ou marcar segmentos da superfície 

do texto.  

 

Tópico VI – Variação Linguística  

 

Este tópico apresenta o descritor 10, que avalia a habilidade do aluno de perceber as marcas linguísticas 

identificadoras do locutor e do interlocutor, assim como as situações de interlocução do texto e as possíveis 

variações da fala. 

 

Ressaltamos que tão importante quanto às práticas avaliativas é acompanhar o progresso do desenvolvimento 
de seus alunos, com a finalidade de informá-los sobre sua situação de aprendizagem. Isso é fundamental para 
sua motivação.  
Ademais, é importante entender que a avaliação contínua e formativa fornece uma ferramenta de diagnóstico 
essencial para os professores avaliarem se os estudantes estão ou não aprendendo. Essa abordagem avaliativa 
também permite que os professores ofereçam suporte aos alunos que estão em atraso escolar. 

 
É fundamental compreender quais as fragilidades que devem ser superadas e as demandas já consolidadas por 

parte dos alunos. 
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MATERIAL ESTRUTURADO 

 O material para a implementação da proposta consta de: 

• Caderno de Atividades para os alunos: incluindo atividades diárias de leitura, fluência de leitura, 

compreensão textual e produção escrita. Os cadernos dos alunos estão organizados para serem 

trabalhados um a cada dois meses e estão assim divididos: 

Caderno 1: 30 atividades  
Caderno 2: 30 atividades  
Caderno 3: 30 atividades  
Caderno 4: 30 atividades  

• Orientações Didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 

atividades são complementares e consonantes ao caderno dos alunos, estão organizadas por blocos e o 

professor deve utilizá-las para o planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que 

as orientações didáticas e as atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes 

da aula. 

• Caderno Suplementar: deve ser utilizado pelo professor como um subsídio teórico para o trabalho em 

sala de aula. 

• Caderno de textos de fluência: incluindo textos específicos para o trabalho com a fluência de leitura dos 

alunos nessa faixa etária e desenvolvimento cognitivo.  

• Caderno de Avaliação: Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 

os descritores das matrizes de referência, de forma progressiva e cumulativa. São elaborados em forma 

de itens de prova (questões objetivas). 

 

 

BLOCOS 

Os conteúdos a serem trabalhados são organizados por blocos. Embora estejam separados por eixos, muitos 

conteúdos encontram-se contemplados em mais de um deles. Essa opção visa apontar para o tratamento 

integrado que deve ser dado aos conteúdos. 

 

PREDIÇÃO: Este bloco é trabalhado nas orientações didáticas. Visa preparar os alunos para a leitura, através do 

levantamento dos conhecimentos prévios e da motivação para ler o texto. 

 

 

LER É LEGAL!: Este bloco abrange a leitura oral e silenciosa, bem como a fluência de 

leitura. Tem por objetivo melhorar a fluência de leitura dos alunos, ou seja, leitura 

com velocidade exigida para a série ou ano, com precisão (sem erros) e prosódia 

(ritmo e entonação). Ler sem fluência compromete a compreensão, pois a atenção, 

memória e capacidade cognitiva ficam concentradas a identificação das palavras, não 

no tratamento e análise do sentido.  

 

 

ABCONHECER: Este bloco privilegia a consolidação da decodificação, 

ampliação da leitura visual, reconhecimento de palavras complexas, 

análise fônica, análise estrutural das palavras, regularidades e 

irregularidades ortográficas. 
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CONVERSANDO COM O TEXTO!: Este bloco abrange as seguintes áreas: 

• Compreensão: Tem por objetivo auxiliar os alunos a compreender 

o sentido geral do texto, estrutura e gênero. 

• Vocabulário: Tem por objetivo a ampliação do vocabulário 

expressivo e receptivo, uma vez que o conhecimento do vocabulário aumenta a 

compreensão do texto.  

 

 

VAI-VEM DAS PALAVRAS!: Este bloco prioriza o trabalho com a gramática 

contextualizada e com a coerência e coesão textual. Tem por objetivo auxiliar os 

alunos a analisar a estrutura do texto, sua rede de relações entre palavras, frases e 

parágrafos.   

 

 

PARA GOSTAR DE ESCREVER: A produção textual é elaborada para ser construída 

em etapas onde o aluno tenha uma segunda chance de retornar ao seu texto e 

melhorá-lo. O exercício da redação será trabalhado pelo processo e não apenas 

pelo produto.  

 

 

 

CADA TEXTO DO SEU JEITO!: Este bloco visa à comparação entre os textos de 

diferentes gêneros. 

 

 

 

PARA GOSTAR DE LER: Este bloco trabalha leituras de textos e livros para 

desenvolver o gosto pela leitura. 

 

 

 

 

ROTINA  

A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis. Tem o objetivo de garantir que as necessidades de aprendizagens dos alunos sejam atendidas.  

Estabelecer uma rotina é garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas em 

um tempo previsto, cuja vivência constante garanta o desenvolvimento e/ou potencialização de determinadas 

competências. 

A rotina proposta é uma sugestão que cada professor deverá adaptar de acordo com as necessidades do 

seu grupo de alunos. 
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SUGESTÃO DE ROTINA DA AULA 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(20 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(20 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(20 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(20 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(20 min) 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

LER É LEGAL 
(15 min) 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

LER É LEGAL 
(15 min) 

PARA GOSTAR DE 
ESCREVER –revisão 

(15 min) 

LER É LEGAL 
(20 min) 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO 

(15 min) 

LER É LEGAL 
(20 min) 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO 

(15 min) 

CADA TEXTO DO 
SEU JEITO 
(10 min) 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 
PALAVRAS 
(15 min) 

CONVERSANDO 
COM O TEXTO 

(20 min) 

VAI-VEM DAS 
PALAVRAS 
(15 min) 

AB CONHECER 
(15 min) 

AB CONHECER 
(15 min) 

PARA GOSTAR DE 
ESCREVER - frases 

(15 min) 

AB CONHECER 
(15 min) 

PARA GOSTAR DE 
ESCREVER - frases 

(15 min) 

PARA GOSTAR DE 
LER 

(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

MATEMÁTICA 
(75 min) 

MATEMÁTICA 
(75 min) 

MATEMÁTICA 
(75 min) 

MATEMÁTICA 
(75 min) 

MATEMÁTICA 
(75 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 
PROFESSOR 

(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 
PROFESSOR 

(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 
PROFESSOR 

(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 
PROFESSOR 

(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 
PROFESSOR 

(30 min) 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 

 

 

ROTINA DO CADERNO DE ATIVIDADES DE LINGUAGEM 

Observações: Texto novo no primeiro e terceiro dia da sequência da rotina. 

No 3º e 5º dias, dois textos de gêneros diferentes, explorando a comparação. 

 

BLOCOS 1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 

Ler é legal! X X X X  

Conversando com o texto X X X X  

AB Conhecer X  X  X 

Vai-vem das palavras   X  X X 

Para gostar de escrever  X  X X 

Cada texto do seu jeito     X 

Para gostar de ler     X 
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DESENVOLVIMENTO DOS BLOCOS 

PREDIÇÃO (Orientações didáticas) 
Objetivos: Explicitar os objetivos para a leitura. 
       Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o texto. 
       Motivar os alunos para a leitura. 
Procedimentos: Elaborar perguntas, que poderão ser respondidas após a leitura, e/ou levantar hipóteses sobre o 
conteúdo do texto a partir de indícios oferecidos pelo título, autor, ilustrações, etc. 
 

LER É LEGAL! 
1º Passo – LEITURA ORAL EXEMPLAR DO PROFESSOR (Orientações didáticas e caderno de atividades) 
Objetivos: Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
       Automatizar a decodificação, através do reconhecimento visual, de um maior número de palavras 
para permitir ao cérebro maior tempo para a compreensão. 
       Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e interesse a leitura de adulto, como exemplo de 
fluência. 
        Absorver as estruturas fundamentais da língua escrita. 
Procedimentos: Realizar duas leituras fluentes do texto, de forma clara e audível.  
 
2º Passo – CONTEXTUALIZAÇÃO DA LEITURA (Orientações didáticas) 
Objetivos: Tirar as dúvidas de compreensão da leitura. 
       Validar as hipóteses levantadas na predição. 
Discutir funções e estrutura do texto. 
Procedimentos: Perguntas orais sobre o texto (estudo dirigido); esclarecimento de dúvidas sobre o sentido e a 
estrutura do texto, bem como do vocabulário. 
 
3º Passo– SEGUNDA LEITURA EXEMPLAR 
Objetivos: Permitir ao aluno compreender o que, porventura, estava obscuro nas três primeiras leituras. 
Procedimentos: Realizar uma nova leitura do texto para os alunos. 

 
4º Passo – TREINO DE LEITURA  
Objetivos: Exercitar a velocidade de leitura e melhorar a fluência. 
Procedimentos: Leitura em dupla: uma criança lê o texto para a outra que acompanha fazendo leitura silenciosa; 
leitura cumulativa; leitura antifônica; leitura de revezamento etc. 
 

Técnicas de leitura 
a) ANTIFÔNICA - Leitura feita pelo professor que indica cada palavra enquanto lê. Os alunos repetem a leitura do 
professor. 
b) COMPARTILHADA - Leitura feita pelo professor e acompanhada silenciosamente pelos alunos. 
c) REVEZAMENTO - Uma criança ou grupo começa a ler o texto num momento combinado todos param e outra 
criança ou grupo continua a leitura. 
d) CUMULATIVA - Uma criança lê o 1° parágrafo. Ela e a próxima leem o 2° parágrafo. E assim sucessivamente. 
e) EM DUPLAS - As crianças em duplas lerão uma para a outra. 
A criança que for o ouvinte da vez deverá anotar ou marcar no texto as palavras que o colega errar ou sentir 
dificuldades. 
Atenção! Na hora da leitura não faça do tempo de ler uma oportunidade de punir as crianças e nem coloque 
aquelas com dificuldades de leitura em situações embaraçosas como ler em voz alta. Acompanhe-as de perto.  
Ler deve ser um prazer!!! 
 
CONVERSANDO COM O TEXTO! 
Objetivos: Localizar informações explícitas no texto. 
       Inferir as informações implícitas no texto. 
       Exercitar a produção textual. 
       Ampliar o vocabulário receptivo e expressivo. 
       Conhecer os diferentes gêneros textuais, bem como suas características. 
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Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos, o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 
AB CONHECER 
Objetivos: Consolidar a compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita. 
Ampliar a leitura visual, o reconhecimento de palavras complexas, a análise fônica e estrutural das palavras. 
Dominar regularidades e irregularidades ortográficas. 
Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos, o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 
VAI-VEM DAS PALAVRAS! 
Objetivos: Analisar a estrutura do texto através da reflexão das relações entre palavras, frases e parágrafos. 
Desenvolver coerência e coesão textual. 
Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos, o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 
PARA GOSTAR DE ESCREVER 
Objetivos: Produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto 
de circulação. 
Procedimentos: A produção escrita será trabalhada em dois momentos distintos: um dia para planejar e escrever 
e outro para a revisão do texto. 
 
CADA TEXTO DO SEU JEITO! 
Objetivos: Identificar as características dos gêneros textuais 
  Comparar textos de diferentes gêneros. 
Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos, o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 
PARA GOSTAR DE LER 
Objetivos: Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. 
Procedimentos: o professor escolhe um texto ou utiliza um dos textos das orientações didáticas e faz uma leitura 
compartilhada com os alunos. 
 
Observação: O desenvolvimento detalhado de cada um dos blocos e sua execução a cada dia estão descritos no 
caderno de Orientações Didáticas. 
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MATEMÁTICA 
INTRODUÇÃO 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática precisa acontecer com significação. É importante 

que as crianças construam o pensamento lógico-matemático de forma organizada, fazendo relação entre o que 

elas conhecem do seu meio sociocultural, com o que a escola ensina. 

Nesse sentido, a proposta de formação abrange um conjunto de ações significativas, que dão ênfase por 

um lado a um ensino matemático contextualizado, a partir de situações reais do cotidiano dos alunos e, por 

outro, à vivência dos conteúdos matemáticos através da manipulação do material concreto. O objetivo maior é 

instrumentalizar o aluno para criar e resolver situações-problemas, com compreensão, refletindo sobre as 

situações que os rodeiam e promovendo a construção do pensamento lógico abstrato. 

Preocupamo-nos em desenvolver o conhecimento matemático, despertando no educando o espírito da 

investigação, além de fornecer elementos básicos para a participação desses na vida em sociedade, formando 

alunos capazes de crítica e autocrítica, e que pensem criativamente. 
 

MATERIAL ESTRUTURADO 

 O material para a implementação da proposta consta de: 

•  Caderno de atividades para os alunos: incluindo atividades diárias desafiadoras de situação-

problema, vivência com material concreto e uso do livro didático. Os cadernos de atividades dos 

alunos compõem-se de trinta atividades, a serem realizadas diariamente, durante dois meses de aula. 

Nesses cadernos estão contempladas as atividades que trabalham a resolução de problemas e 

raciocínio lógico. 

• Orientações didáticas: trazem as sugestões de como o professor deve proceder em cada atividade. As 

atividades são complementares e consonantes ao livro didático e o professor deve utilizá-las para o 

planejamento e organização de sua aula. Portanto, é fundamental que as orientações didáticas e as 

atividades dos alunos sejam plenamente dominadas pelo professor antes da aula. 

• Livro didático. 

• Caderno de avaliação: Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de ensino, priorizando 

os descritores das matrizes de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões 

objetivas). 
 

 

SUGESTÃO DE ROTINA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA 

Apresentação de uma situação desafiadora ou situação-problema: Apresentar o conteúdo a partir de uma 

situação-problema.  

 

Vivência com o material concreto: Vivenciar a partir de situações significativas propostas pelo professor os 

conteúdos abordados favorecendo a compreensão do mesmo.  

 

Atividade do aluno – Livro didático: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  

As atividades estão agrupadas em torno dos eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas e Números e operações. 

As atividades de Tratamento da informação permeiam os demais blocos. 

 

  



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 19 

MATRIZ DE REFERÊNCIA 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE MATEMÁTICA 

ADAPTADA DO 5º ANO DO SAEB DE MATEMÁTICA – 4º ano 

 

TEMA DESCRITOR DESCRIÇÃO 

I. Espaço e 
Forma 

D1 
Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, croquis e outras 
representações gráficas. 

D2 
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 
relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 

D3 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo 
número de lados, pelos tipos de ângulos. 

II. Grandezas 
e medidas 

D6 
Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou 
não. 

D7 
Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas 
como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 
Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou o intervalo da 
duração de um evento ou acontecimento. 

D10 
Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário 
brasileiro, em função de seus valores. 

D11 
Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas. 

D12 
Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas 

III. Números 
e Operações 

D13 
Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 

D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D16 
Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma 
polinomial. 

D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

D19 
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 
adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), 
comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa). 

D20 
Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 
multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, 
configuração retangular e combinatória. 

D21 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

D23 
Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro. 

D24 
Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados. 

IV. 
Tratamento 

da 
Informação 

D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 
Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de 
colunas). 
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DISTRIBUIÇÃO POR CADERNOS 

Caderno 1 

ESPAÇO E FORMA 

Atividades 1 a 4 

• Orientar movimentação e/ou deslocamento de outra pessoa fornecendo-lhe determinadas orientações 

espaciais.  D1 e (EF04MA16) 

• Identificar a localização e a movimentação de pessoas e/ ou objetos em desenhos, gravuras, fotos, maquetes, 

malhas quadriculadas, itinerários, croquis e mapas. D1 e (EF04MA16) 

• Identificar as figuras tridimensionais, denominando-as (cubo, cilindro, cone, esfera, paralelepípedo, pirâmide, 

prisma). D2 e (EF04MA17) 

• Identificar formas tridimensionais nos elementos da natureza e nos objetos construídos pelo homem. D2 e 

(EF04MA17) 

• Identificar elementos das figuras tridimensionais (face, aresta e vértice). D2 e (EF04MA17) 

• DESCRITORES: D1 e D2 (sem abordar as planificações) 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 5 e 6 

• Ler e escrever quantias com escrita decimal e utilizando a simbologia R$. D10 e (EF04MA25) 

• Compor e decompor valores, manipulando ou não cédulas e/ou moedas. D10 e (EF04MA25) 

• Realizar trocas entre cédulas e/ou moedas, manipulando-as ou não. D10 e (EF04MA25) 

• Reconhecer diferentes formas de pagamento: à vista, a prazo, com entrada e prestação, por meio de cartões 

de crédito, cheques, tíquetes/vales. D10 e (EF04MA25) 

• Preencher cheques, recibos e notas promissórias.  

• DESCRITOR: D10 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES  

Atividades 7 a 15 

• Representar o   processo   de   contagem   de números com até quatro algarismos. 

• Ler e escrever números de até quatro algarismos. D13 e (EF04MA01) 

• Associar um número de até quatro algarismos a sua escrita por extenso. D13 e (EF04MA01) 

• Realizar a decomposição de números com até quatro algarismos, conforme o princípio aditivo. D15 e 

(EF04MA02) 

• Ordenar números, de até quatro algarismos em série, crescente e decrescente. D13 e (EF04MA01) 

• Inserir número em uma sequência numérica de números de até quatro algarismos. D14 

• Determinar relação de ordem entre dois números usando os sinais < (menor que) e > (maior que) em 

números de até quatro algarismos.   

• Identificar o antecessor e o sucessor de números de até quatro algarismos. 

• Identificar números pares e ímpares observando a escrita numérica desses números em números de até 

quatro algarismos.   

• Reconhecer ordens e classes de números de até quatro algarismos. D13 

• Determinar os resultados dos fatos da adição e da subtração de forma automatizada. D17 

• Fazer estimativa do resultado de adição.  

• Resolver adição com dois números de até quatro algarismos sem reserva e com uma reserva. D17  

• Dispor os números no algoritmo utilizando sinais.  

• Verificar resultados com utilização da calculadora.  

• Resolver subtração com números de até quatro algarismos sem reagrupamento e com um regrupamento. 
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D17  

• Fazer estimativa do resultado de subtração.  

• Resolver problemas envolvendo adição e subtração. D19 e (EF04MA03) 

• DESCRITORES: D13, D14, D17, D19 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Construir tabela simples e de dupla entrada com dados coletados e obtidos em atividades de sala de aula.  

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  

• Construir gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada com dados coletados e obtidos em atividades 

de sala de aula.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas e de barras.  

• Construir instrumento de coleta de dados.  

• Organizar e classificar os dados coletados determinando a frequência.  

• DESCRITORES: D27 e D28 (EF04MA27) e (EF04MA28) 

 

ESPAÇO E FORMA 

Atividades 16 e 17 

• Traçar itinerários vivenciados nas situações do cotidiano. D1 e (EF04MA16) 

• Descrever os itinerários percorridos focalizando as orientações espaciais utilizadas. D1 e (EF04MA16) 

• Identificar a localização de pontos em malhas quadriculadas com a indicação de pares ordenados. D1 e 

(EF04MA16) 

• Descrever figuras tridimensionais tendo como referência seus elementos.  D2 e (EF04MA17) 

• Comparar figuras tridimensionais tendo como referência seus elementos faces, arestas, base(s) e vértices. D2 

e (EF04MA17) 

• DESCRITORES: D1 e D2 (sem abordar as planificações) 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 18 e 19 

• Realizar trocas entre cédulas e/ou moedas. D10 e (EF04MA25) 

• Calcular troco sem compensação. D10 e (EF04MA25) 

• Estabelecer, mediante diferentes preços de um mesmo objeto, o que é caro e barato.  

• Calcular lucro e prejuízo. D10 e (EF04MA25) 

• Resolver problemas envolvendo situações de compra e venda, cálculo do troco sem compensação, conceito 

de caro e barato, enfatizando o consumo ético, responsável e consciente. D10 e (EF04MA25) 

• DESCRITOR: D10 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Atividades 20 a 30 

• Determinar o valor absoluto e o relativo dos algarismos em números de até quatro ordens. D13 

• Realizar a composição ou decomposição de números naturais com até quatro algarismos, conforme o 

princípio aditivo. D15 e (EF04MA02) 

• Resolver adição com dois números de até quatro algarismos com duas reservas alternadas. D17 e 

(EF04MA04) e (EF04MA05)  

• Usar a adição como prova de verificação da subtração e vice-versa. D17 e (EF04MA04) e (EF04MA05) 

• Resolver subtração com números de até quatro algarismos com dois reagrupamentos alternados.  D17 e 

(EF04MA04) e (EF04MA05) 
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• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 e (EF04MA03) 

• Resolver problema envolvendo adição em que é procurado o valor da soma ou de uma parcela. D19 e 

(EF04MA03) 

• Resolver problema envolvendo subtração em que é procurado o valor do resto, do minuendo ou do 

subtraendo. D19 e (EF04MA03) 

• Descrever o processo de resolução dos problemas resolvidos.  

• Realizar cálculos utilizando estratégias como o uso de desenhos, símbolos, contagem, estimativa, 

decomposição, composição e arredondamento de números (adição e subtração). D17 e (EF04MA04) e 

(EF04MA05) 

• Associar a multiplicação aos seus significados. 

• Resolver problemas envolvendo os significados da multiplicação. D20 e (EF04MA06) 

• Associar a divisão aos seus significados. 

• Resolver problemas envolvendo os significados da divisão.  D20 e (EF04MA05) 

• DESCRITORES: D13, D15, D17, D19, D20 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Construir tabela simples e de dupla entrada com dados coletados e obtidos em atividades de sala de aula.  

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  

• Construir gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada com dados coletados e obtidos em atividades 

de sala de aula.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas e de barras.  

• Construir instrumento de coleta de dados.  

• Organizar e classificar os dados coletados determinando a frequência.  

• DESCRITORES: D27 e D28 (EF04MA27) e (EF04MA28) 

 

Caderno 2 

ESPAÇO E FORMA  

Atividades 1 e 2 

• Comparar figuras tridimensionais tendo como referência seus elementos faces, arestas, base(s) e vértices. D2 

e (EF04MA17) 

• Planificar figuras tridimensionais para apontar suas características, semelhanças e diferenças. D2 e 

(EF04MA17) 

• Construir figuras tridimensionais a partir de suas planificações. D2 e (EF04MA17) 

• DESCRITOR: D2  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 3 e 4 

• Ler calendário relacionando dia do mês com o dia da semana. D8 e (EF04MA22) 

• Identificar unidades de medida de tempo (ano, mês, semana, quinzena, dia, hora, minuto, segundo, milênio, 

século, década, semestre, trimestre, bimestre). D8 e (EF04MA22) 

• Identificar o dia como período de 24 horas. D8 e (EF04MA22) 

• Reconhecer zero hora como transição de um dia para o seguinte. D8 e (EF04MA22) 

• Relacionar ano/mês, mês/dia, semana/dia, dia/hora, hora/minuto. D8 e (EF04MA22) 

• Ler as horas em relógio digital e de ponteiros. D8 e (EF04MA22) 

• DESCRITOR: D8  
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NÚMEROS E OPERAÇÕES  

Atividades 5 a 15 

• Representar   o   processo   de   contagem   de números com até seis algarismos.  

• Escrever números de até seis algarismos. D13 

• Associar um número de seis algarismos a sua escrita por extenso. D13 

• Ordenar números de até seis algarismos em séries crescente e decrescente.  

• Inserir, em uma sequência numérica, números de até seis algarismos.  

• Relacionar centena de milhar/dezenas de milhar/unidades de milhar/centenas/dezenas/unidades. D13 

• Realizar a composição ou decomposição de números naturais com até seis algarismos, conforme o princípio 

aditivo e o multiplicativo. D15 e D16 (EF04MA02) 

• Determinar relação de ordem entre dois números de até seis algarismos, usando os sinais < (menor que) e > 

(maior que).  

• Identificar o antecessor e o sucessor de um número de até seis algarismos.  

• Identificar números pares e ímpares, de até seis algarismos, observando sua escrita numérica.  

• Determinar o valor absoluto e o relativo dos algarismos de até seis ordens. D13 

• Reconhecer ordens e classes de números de até seis algarismos D13 

• Resolver adição com dois números de até seis algarismos com duas reservas seguidas. D19 

• Estabelecer relações entre os termos da adição. D17 

• Resolver subtração com números de até seis algarismos com dois reagrupamentos seguidos. D17 

• Estabelecer relações entre os termos da subtração.  

• Usar a adição como prova de verificação da subtração e vice-versa.  

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 

• Identificar os fatos fundamentais da multiplicação e da divisão. D18 

• Representar números naturais com até seis algarismos, identificando a sua localização na reta numérica. D14 

• DESCRITORES: D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Construir tabela simples e de dupla entrada com dados coletados e obtidos em atividades de sala de aula.  

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  

• Construir gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada com dados coletados e obtidos em atividades 

de sala de aula.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas e de barras.  

• Construir instrumento de coleta de dados.  

• Organizar e classificar os dados coletados determinando a frequência.  

• DESCRITORES: D27 e D28 (EF04MA27) e (EF04MA28) 

 

ESPAÇO E FORMA 

Atividades 16 e 17 

• Identificar o quadrado e o retângulo nas faces do cubo e do paralelepípedo, o triângulo nas faces da pirâmide 

e o círculo nas bases do cone e do cilindro.  

• Identificar as figuras planas, nomeando-as (círculo, triângulo, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, 

trapézio).  D3 

• Identificar figuras planas em representações como desenhos, fotos, pinturas, gravuras. D3 

• Representar figuras bidimensionais no geoplano.  

• Descrever as figuras bidimensionais representadas no geoplano explicando como se faz para obtê-las.  

• Representar o quadrado e retângulo na malha quadriculada. D3 
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• Descrever figuras bidimensionais tendo como referência suas propriedades (número de lados, medida dos 

lados).  D3 

• Relacionar figuras planas, apontando semelhanças e diferenças. D3 

• DESCRITORES: D3 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 18 e 19 

• Ler horas e minutos em relógio analógico e digital. D8 e (EF04MA22) 

• Ler horas da segunda metade do dia. D8 e (EF04MA22) 

• Ler e escrever horas utilizando os símbolos específicos. D8 e (EF04MA22) 

• Resolver problemas envolvendo unidades de medida de tempo. D8 e (EF04MA22) 

• Estabelecer relações entre o horário de início e de término e/ou o intervalo de duração de um evento ou 

acontecimento. D9 e (EF04MA22) 

• DESCRITORES: D8 e D9 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Atividades 20 a 30 

• Utilizar números ordinais em situações cotidianas.  

• Ler números ordinais até 99°.  

• Escrever números ordinais até 99°.  

• Resolver adição de três números de seis algarismos com reservas. 

• Resolver subtração com números de até seis algarismos com reagrupamentos.  

• Registrar os fatos fundamentais da multiplicação na forma horizontal e vertical e os da divisão na forma 

horizontal e com uso de chave.  

• Resolver multiplicação de número de três e quatro algarismos por outro de um algarismo, com uma reserva. 

• Resolver divisão sem resto e com resto em que o divisor é um número de um algarismo usando recursos 

variados e o algoritmo.  

• Estabelecer relações entre os termos da multiplicação. (EF04MA04) 

• Estabelecer relações entre os termos da divisão. (EF04MA04) 

• Usar a multiplicação como prova de verificação da divisão. 

• Verificar resultados com utilização da calculadora. 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 (EF04MA03) 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. D20 (EF04MA06) e 

(EF04MA07) 

• Resolver problemas envolvendo mais de uma operação. 

• DESCRITORES: D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Construir tabela simples e de dupla entrada com dados coletados e obtidos em atividades de sala de aula.  

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  

• Construir gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada com dados coletados e obtidos em atividades 

de sala de aula.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas e de barras.  

• Construir instrumento de coleta de dados.  

• Organizar e classificar os dados coletados determinando a frequência.  

• DESCRITORES: D27 e D28 (EF04MA27) e (EF04MA28) 
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Caderno 3 

ESPAÇO E FORMA  

Atividades 1 e 2 

• Identificar as figuras planas, nomeando-as (círculo, triângulo, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, 

trapézio). D3 

• Relacionar figuras planas, apontando semelhanças e diferenças. D3 

• Decompor e compondo figuras planas a partir de outras. D3 

• Classificar as figuras bidimensionais em triângulos e quadriláteros considerando o número de lados.  D3 

• Diferenciar círculo de circunferência. D3 

• DESCRITOR: D3 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 3 a 5 

• Relacionar medidas de comprimento, realizando medição com unidades de medida não padronizadas e 

padronizadas. (EF04MA20) D6 e D7 

• Identificar o quilômetro como unidade maior que o metro.  

• Identificar o milímetro como a milésima parte do metro.  

• Utilizar instrumentos padronizados para medir comprimentos.  

• Ler e escrever medidas (de comprimento) utilizando os símbolos específicos sem uso de vírgula.  

• Estabelecer equivalência entre as unidades de medida: km/m, m/dm, m/cm, m/mm, dm/cm, cm/mm.  D7 

• DESCRITORES: D6, D7 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES  

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração. D19 (EF04MA03) 

• Resolver problema envolvendo adição em que é procurado o valor da soma ou de uma parcela. D19  

• Resolver problema envolvendo subtração em que é procurado o valor do resto, do minuendo ou do 

subtraendo. D19 

• Resolver divisão com resto em que o divisor e o quociente são números de um algarismo usando recursos 

variados e o algoritmo. D18(EF04MA07)  

• Relacionar multiplicação e divisão como operações inversas. (EF04MA04) 

• Resolver multiplicação de número de três e quatro algarismos por outro de um algarismo, com reserva. D18 

(EF04MA06)   

• Resolver multiplicação abreviada por 10, 100 e 1 000. 

• Resolver divisão abreviada por 10, 100 e 1 000. 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. D20 (EF04MA06) e 

(EF04MA07)  

• Resolver problemas envolvendo duas operações. 

• DESCRITORES: D18, D19, D20 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Construir tabela simples e de dupla entrada com dados coletados e obtidos em atividades de sala de aula.  

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  

• Construir gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada com dados coletados e obtidos em atividades 

de sala de aula.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas e de barras.  

• Construir instrumento de coleta de dados.  
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• Organizar e classificar os dados coletados determinando a frequência. 

• DESCRITORES: D27 e D28 (EF04MA27) e (EF04MA28) 

• Aplicar conceitos de probabilidade,  

a) identificando as possibilidades de um evento acontecer; (EF04MA26) 

b) classificando eventos cotidianos de acordo com a sua ocorrência. (EF04MA26) 

 

ESPAÇO E FORMA 

Atividades 16 a 18 

• Diferenciar poliedros de corpos redondos. D2   

• Nomear pirâmides e prismas conforme: o polígono da base, o número de faces, vértices e arestas. D2  

• Reconhecer ângulo.  (EF04MA18) 

• Identificar ângulos retos e não retos em figuras bidimensionais. (EF04MA18)  

• DESCRITOR: D2 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 21 a 30 

• Definir o conceito de perímetro. (EF04MA20) 

• Calcular o perímetro de figuras planas representadas em malha quadriculada. (EF04MA20) D11 

• Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 

quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes 

podem ter a mesma medida de área. (EF04MA21) D12 

• DESCRITORES: D11, D12 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Atividades 21 a 29 

• Obter partes fracionárias pela divisão do todo (inteiro). (EF04MA09) 

• Compor o inteiro com as partes fracionárias obtidas. 

• Representar frações graficamente.  (EF04MA09) 

• Identificar fração representada graficamente. D24(EF04MA09) 

• Escrever fração com números.  

• Ler fração registrada com números.  

• Associar fração representada graficamente à sua escrita numérica. 

• Reconhecer frações no contexto diário.  

• Identificar os termos da fração, nomeando-os.  

• Indicar a função de cada termo da fração.  

• Comparar partes fracionárias relacionando meios, quartos e oitavos, quintos e décimos, meios e décimos.  

• Comparar frações relacionando-as.  

• DESCRITORES: D24 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Atividade 30 

• Aplicar conceitos de probabilidade,  

a) identificando as possibilidades de um evento acontecer; (EF04MA26) 

b) classificando eventos cotidianos de acordo com a sua ocorrência. (EF04MA26) 
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Caderno 4 

ESPAÇO E FORMA  

Atividades 1 e 2 

• Identificar os diferentes tipos de linhas. 

• Identificar ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta. 

• Identificar posições relativas de duas retas no plano: paralelas e concorrentes. 

• Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de representações como, 

mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, 

intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. D1 e (EF04MA16) 

• DESCRITOR: D1  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 3 e 4 

• Relacionar medidas de massa, realizando medição com unidades de medidas não padronizadas e 

padronizadas. D6 e D7 (EF04MA20) 

• Identificar a tonelada como unidade padronizada de medida de massa.  

• Ler e escrever medidas (de massa) utilizando os símbolos específicos sem o uso de vírgula.  

• Estabelecer equivalência entre kg/g, t/kg. D7 (EF04MA20) 

• Resolver problemas envolvendo unidades de medida de massa. D6 e D7 (EF04MA20) 

• Diferenciar o significado dos termos: conteúdo, peso drenado, peso líquido, peso bruto, tara.  

• DESCRITORES: D6, D7 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES  

Atividades 5 a 15 

• Identificar os algarismos do sistema romano e seus respectivos valores até M.  

• Ler números utilizando o sistema de numeração romano até M.  

• Escrever números utilizando o sistema de numeração romano até M.  

• Identificar as situações em que os números romanos são utilizados nos dias atuais.  

• Resolver adição de três números de seis algarismos com reservas.   

• Resolver divisão com resto em que o divisor é um número de um algarismo usando recursos variados e o 

algoritmo. D18 

• Resolver multiplicação de número de três e quatro algarismos por outro de um algarismo, com reserva. D18 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração.  D19 (EF04MA03) 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. D20 (EF04MA06) e 

(EF04MA07) 

• Resolver problemas envolvendo duas operações.  

• Resolver problemas relacionando a multiplicação à ideia de proporcionalidade e configuração retangular e 

combinatória.  D20 (EF04MA06) e (EF04MA08) 

• Identificar padrões, investigando regularidades em sequências de números, objetos ou figuras. 

• Descrever a regularidade crescente ou decrescente dos valores adicionados, subtraídos, multiplicados ou 

divididos em uma sequência numérica finita. 

• Descrever a regularidade em uma sequência de objetos ou figuras, por suas características. 

a) construindo sequências de números em ordem crescente e decrescente, conforme a regularidade 

estabelecida. 

• Representar um problema dado por meio de texto em uma sentença matemática. 

• Reconhecer o princípio da igualdade para construir a noção de equivalência; 
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• Utilizar sentenças numéricas equivalentes que envolvam adição, subtração, divisão e multiplicação para 

encontrar quantidades desconhecidas. 

• Calcular expressões numéricas que envolvam as quatro operações. 

• Calcular um valor desconhecido em uma expressão numérica. (EF04MA15) 

• BNCC: (EF04MA11), (EF04MA12), (EF04MA13), (EF04MA14), (EF04MA15) 

• DESCRITORES: D18, D19, D20, D21 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

• Construir tabela simples e de dupla entrada com dados coletados e obtidos em atividades de sala de aula.  

• Ler e localizar informações e dados em tabela simples e de dupla entrada.  

• Construir gráfico de colunas e de barras em malha quadriculada com dados coletados e obtidos em atividades 

de sala de aula.  

• Ler informações e dados em gráfico de colunas e de barras.  

• Construir instrumento de coleta de dados.  

• Organizar e classificar os dados coletados determinando a frequência.  

• DESCRITORES: D27 e D28 (EF04MA27) e (EF04MA28) 

 

ESPAÇO E FORMA 

Atividades 16 e 17 

• Reconhecer o eixo de simetria por meio de dobraduras.  

• Identificar eixo de simetria traçado em figuras.  (EF04MA19) 

• Identificar figura simétrica e não simétrica.  

• Identificar figuras com um eixo de simetria.  (EF04MA19) 

• Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na 

construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria. 

(EF04MA19) 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

Atividades 18 e 19 

• Relacionar medidas de capacidade, realizando medição com unidades de medida não padronizadas e 

padronizadas D6 e D7(EF04MA20) 

• Realizando conversões entre litro e mililitro. D7(EF04MA20) 

• Utiliza os termos: quente, frio e gelado, para referenciar a medida de temperatura. 

• Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-lo 

em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões 

que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. (EF04MA23) e (EF04MA24) 

• DESCRITORES: D6, D7 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

Atividades 19 a 29 

• Resolver multiplicações com ou sem reserva, em que o multiplicador é um número de até dois algarismos. 

D18 

• Calcular divisões exatas e não exatas em que o dividendo é um número de três ou mais algarismos e o divisor 

é um número de um ou dois algarismos. (EF04MA07) D18  

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração.  D19 

• Resolver problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. D20 
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• Resolver problemas envolvendo duas operações.  

• Identificar frações equivalentes. D21 

• Calcular fração de quantidades.  

• Calcular adição e subtração de frações com denominadores iguais. 

• Identificar representação de frações com denominador 10. 

• Reconhecer decimal no contexto diário. (EF04MA10) 

• Representar números racionais, identificando décimos e centésimos. (EF04MA10) 

• Reconhecer a parte inteira e decimal de números decimais maiores que 1. 

• Relacionar frações decimais a números na forma decimal. D21 

• Calcular a adição e subtração de decimais. 

• Calcular a multiplicação com um número na forma decimal por um número natural de um algarismo.  

• Aplicar conceitos de porcentagem, reconhecendo, no contexto diário, 100%, 75%, 50%, 25% e 10%.  

• Reconhecer porcentagem como a razão entre dois números sendo o denominador igual a 100.  

• Identificar parte e todo por meio de fração e porcentagem.  

• Estabelecer relação de 75% com a fração 3/4; 50% com a fração 1/2; 25% com a fração 1/4; e 10% com a 

fração 1/10.  

• DESCRITORES: D18, D19, D20, D21 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Atividade 30 

• Aplicar conceitos de probabilidade,  

a) realizando experimentos predefinidos, com mais de duas tentativas, em eventos cotidianos, que tenham 

mais de um resultado; 

b) registrando o número de resultados de um experimento; 

c) descrevendo diferentes resultados para o mesmo experimento. 

(EF04MA26) 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser periódica e sistemática e destina-se a revelar as dificuldades dos alunos para que 

seja possível fazer as intervenções necessárias na sala de aula. 

As avaliações constituem, ao mesmo tempo, um forte instrumento de gestão escolar e um instrumento 

de acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelos Coordenadores Pedagógicos das escolas. 

Se o trabalho pedagógico se realiza na aprendizagem dos alunos, a avaliação pode nos revelar como 

anda esse trabalho, quais são as debilidades do ensino e da aprendizagem e quais pontos desse processo de 

ensino-aprendizagem precisam de intervenções pedagógicas. 

Quando, por exemplo, a avaliação revela que a maior parte dos alunos de uma determinada turma do 

4º ano tem dificuldades com a fluência de leitura, o Coordenador Pedagógico pode levantar variadas hipóteses e 

suas respectivas possibilidades de intervenção. Pode acontecer que o próprio professor tenha dificuldades em 

fazer a leitura exemplar, e nesse caso o trabalho deve ser realizado com ele. Pode ser que o próprio professor se 

dê conta que é preciso ler mais vezes com os alunos para que eles ganhem mais fluência.  

Em todos os casos, para professores, coordenadores pedagógicos e para a gestão da escola, a avaliação 

que propomos não é punitiva. Ela tem caráter diagnóstico e deve servir para apontar as debilidades no trabalho 

realizado na sala de aula e apontar as possibilidades de intervenção para corrigir essas debilidades.  

Por isso esta avaliação é, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho e acompanhamento do professor, 

do coordenador pedagógico e da gestão da escola, não sendo substitutiva de outras avaliações de caráter mais 

formativo realizadas pelo professor. 

Para Língua Portuguesa são propostos dois tipos de avaliação: 

• Avaliação de proficiência em compreensão: aplicada no final de cada grupo de atividades, contemplando 

os conteúdos do programa de ensino trabalhados a cada etapa, elaborados em forma de itens de prova 

(questões objetivas). Tem a finalidade de familiarizar os alunos aos modelos de prova das avaliações 

estaduais e nacionais e fornecer ao professor um diagnóstico do nível de proficiência de seus alunos. 

 

• Avaliação da fluência de leitura: Pelo menos uma vez por mês o professor deverá “medir” a qualidade da 

leitura, para observar seu progresso.  

A avaliação pode ser feita na sala de aula, chamando um aluno de cada vez, ou em sala separada. Em 

ambos os casos é importante o auxílio do coordenador pedagógico. O restante dos alunos deve fazer 

outra atividade. 
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA A RESOLUÇÃO DAS ATIVIDADES DE REVISÃO (CAC) DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA 

 

O Caderno de Atividades Complementares (CAC) foi idealizado para qualificar o desenvolvimento da 

aprendizagem de seus alunos, de forma eficiente. Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de 

ensino trabalhados a cada etapa, de forma cumulativa, priorizando os descritores da matriz de referência do 

SAEB. São elaborados em forma de itens de prova (questões objetivas).  

Para o desenvolvimento dos conteúdos que serão trabalhados a cada etapa, o livro didático deve ser 

utilizado obedecendo a sequência do programa de ensino. O Caderno de Atividades Complementares será o 

norteador para esse trabalho.  

O trabalho com as atividades, tanto de Língua Portuguesa quanto de Matemática, deverá ser planejado 

dentro da sua rotina de trabalho, nos dias que antecedem à avaliação mensal, podendo ser proposto a resolução 

de forma individual, coletiva, oral, por escrito, como simulado, gincana, com dinâmicas, entre outros. Você 

poderá fazer a exploração de acordo com o ritmo de sua turma.  

Vale ressaltar que o planejamento de uma rotina dinâmica e flexível agrega amplas possibilidades para o 

professor desenvolver com os estudantes um trabalho com objetivos e conteúdos coerentes e coesos. 

Na Língua Portuguesa, a concepção do ensino comporta eixos centrais, podendo ser denominados 

competências de Leitura, Compreensão, Expressão oral e Produção escrita. A essas competências vinculam-se 

conteúdos relativos ao desenvolvimento do código, reconhecimento e análise das estruturas morfossintático-

semânticas, além de ortografia, caligrafia e outros. Tudo contemplado em cada um dos CAC´s.  

O meio pelo qual transitará o ensino-aprendizagem da aquisição e utilização da linguagem oral e escrita, 

formal e informal dessa proposta curricular será essencialmente o universo textual, nos seus vários formatos 

(verbais, não verbais, mistos). Assim, o educando estará imerso num contexto favorável ao seu desempenho 

como usuário ativo do código linguístico e apto para compreender, opinar e fazer intervenções. 

O contato com um variado leque de tipologias e gêneros textuais, que respeitarão o nível de 

complexidade adequado à faixa etária e desenvolvimento cognitivo dos alunos a que se aplica, proporcionarão 

mobilidade de leitura expressiva, discursiva e interativa entre docentes e discentes inclusos no processo, uma vez 

que se aposta na aprendizagem construída processualmente para que se chegue a um resultado consistente. 

 Na Matemática, os eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas, Números e operações e Tratamento da 

informação serão contemplados em todos os CAC´s. 

 A avaliação, que são diagnósticos periódicos e sistemáticos da aprendizagem dos alunos, é destinada a 

revelar as dificuldades apresentadas para que se possam fazer as intervenções necessárias na sala de aula. A 

partir da avaliação, é realizado o acompanhamento pedagógico e de gestão. A análise dessas avaliações 

possibilita a sugestão de intervenções pedagógicas, no âmbito da sala de aula, de intervenções mais amplas, na 

gestão das escolas ou mesmo da rede escolar. Mantenha o foco! 

 

1. COMO FAZER O TRABALHO COM O CADERNO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES? 

• Para a garantia do sucesso do trabalho com esse material estruturado, o professor deve apropriar-se de 

todo o material, planejar previamente suas aulas, fortalecer seus conhecimentos e estratégias e buscar os 

recursos coerentes para apoiar no desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos e alunas; 

• Esteja sempre atento às principais dificuldades dos estudantes, desde as mais elementares até as mais 

complexas;  

• Descubra os maiores desafios para sua turma. É importante verificar o desempenho deles e delas no 

momento de resolução das atividades “mais fáceis” e observar como eles e elas se desenvolvem com as 

“intermediárias” e as “mais difíceis”; 

• Lembre-se que as habilidades mais básicas devem ser garantidas por todos os alunos; 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 32 

•  Atente-se aos conhecimentos prévios ainda não consolidados por seus alunos. Há sempre tempo para 

encorajá-lo e dar suporte às suas necessidades;  

• Lembre-os que os conhecimentos já adquiridos, seja na sala de aula ou fora dela, é sempre bem importante. 

Mas eles não podem se esquecer de usar esse conhecimento a favor da compreensão dos enunciados que 

estão lendo. Isso é muito importante! 

• Vale a pena, com todos os itens do Caderno, explorar além das habilidades solicitadas pelos comandos e 

enunciados das questões de cada item, propor outros questionamentos, abordar outras habilidades que 

podem ser revisadas no mesmo item, como por exemplo, temos uma questão para identificar o valor 

posicional de um algarismo em um número, podemos abordar as diferentes formas de decomposição desse 

número, agrupamentos e outras características do sistema de numeração decimal.  

• Faça uso rotineiro de estratégias que colaborem para a compreensão e fixação da aprendizagem de seus 

alunos. Boas estratégias criadas por você e por seus alunos são muito bem-vindas nesse processo; 

• Na Língua Portuguesa, os estudantes devem observar bem os elementos textuais, o título, a fonte, a 

estrutura e elaborar um breve resumo de cada texto do caderno, ajudará bastante na hora de interpretar 

não só os textos, como as questões e alternativas de respostas. Não se esqueça de estimulá-los a também 

fazerem isso no momento da avaliação, quando você não poderá ajudá-los. É preciso que eles demonstrem 

autonomia e segurança; 

• Na Matemática, eles devem observar bem os enunciados, comandos, suportes, verificar o vocabulário 

matemático, destacar todos os dados fornecidos na situação-problema, ajudará bastante na hora de 

interpretar as situações propostas e as alternativas de respostas. Não esqueça de estimulá-los a também 

fazerem isso no momento da avaliação, quando você não poderá ajudá-los. É preciso que eles demonstrem 

autonomia e segurança; 

• Encoraje seus alunos a tirarem as dúvidas sempre que existirem. Dúvidas na hora da prova só aumentam a 

ansiedade, o que será prejudicial;  

• Lembre-os que as atividades devem ser feitas com consciência. E a avaliação também. 

• Estimule todos os alunos e as alunas a participarem com interesse das aulas! 

 

2. QUAIS AS COMPETÊNCIAS EXPLORADAS? 

• Nesse Caderno de Atividades Complementares, as habilidades de Língua Portuguesa estão associadas à 

competência de leitura e interpretação de textos. As habilidades de Matemática estão associadas à 

competência de resolução de problemas. Para responder corretamente as questões, estimule os alunos a: 

- fazer uma leitura atenta e com interpretação: Ler tudo atentamente: enunciado, comando e alternativas de 

respostas. Esta é a premissa básica para solução de questões objetivas, especialmente as que trazem imagens, 

gráficos ou tabelas; 

-concentrar-se e ler com atenção: Ler tudo atentamente, procurando interpretar não apenas as informações 

do enunciado, mas também das alternativas, para fazer as associações corretas. Atentar para o enunciado ou 

comando. Fazer o que o enunciado pede é fundamental. A interpretação inadequada muitas vezes acaba 

dificultando a resolução da questão; 

- decidir os passos e caminhos a serem percorridos: Explorar ou examinar rapidamente o que precisará fazer: 

olhar suportes, etc. Atenção aos enunciados e comandos dos itens. Identificar claramente o que é mesmo que 

a questão está solicitando, qual o assunto ou conteúdo envolvido; 

- analisar as alternativas de respostas: Os itens sempre trazem 4 alternativas (A, B, C e D), sendo que 

normalmente uma ou duas delas apresentam informações completamente incompatíveis com a pergunta, 

podendo ser facilmente eliminadas. Peça-os que sempre marquem um ¨x¨ ao lado destas respostas para 

saber que foram descartadas e então releia com muita atenção as que restaram e, por fim, optar por apenas 

uma delas. Lembre-os que cada questão apresenta uma única resposta correta.  

 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 33 

3. SOBRE A PROGRESSÃO DAS HABILIDADES E DAS QUESTÕES? 

• Em relação aos itens selecionados para a composição desse Caderno, há que se considerar a escolha das 

habilidades e conteúdos trabalhados no mês, respeitando  

a progressão de aprendizagem esperada a cada etapa;  

• O trabalho com as habilidades mais complexas exige estratégias diversificadas; 

• O grau de complexidade das questões refere-se, entre outras razões, ao conteúdo desenvolvido e ao 

vocabulário dos enunciados.  

REFORCE COM OS ALUNOS:  

- Eliminar de início as alternativas que se mostrem estranhas ao assunto abordado; 

- Buscar as alternativas que apresentem maior coerência com o assunto ou o conteúdo cobrado; 

- Lembrar que quando for responder as questões, é preciso compreender, propor e executar um plano para a 

resolução e verificar a resposta dada, voltar ao comando e refletir sobre a solução. 

 

4. E SOBRE A COMPLEXIDADE TEXTUAL DOS TEXTOS? 

• Em relação aos textos selecionados para a composição desse caderno, há que se considerar a escolha de 

gêneros que variam do nível mais simples aos mais complexos, respeitando a progressão de aprendizagem 

esperada a cada etapa;  

• O trabalho com textos mais complexos exige estratégias interpretativas diversificadas; 

• O grau de complexidade dos textos e consequentemente das questões referem-se, entre outras razões, à 

temática desenvolvida, às estratégias textuais usadas por seus autores, da escolha do vocabulário, dos re-

cursos sintático-semânticos empregados, bem como das determinações específicas do gênero e da época 

em que foi produzido; 

• Atenção! De um mesmo descritor da Matriz de Referência do SAEB, foram elaboradas questões derivadas de 

graus de complexidade distintas, tanto do ponto de vista do objeto analisado, o texto, quanto do ponto de 

vista da atividade sugerida, como as determinações específicas do gênero apresentado. É importante saber 

que os conteúdos, competências e habilidades são diferenciados para que se possa detectar o que o aluno 

sabe, em razão das etapas próprias do processo de seu desenvolvimento. 

 

5. O QUE É IMPORTANTE PACTUAR COM OS ALUNOS ANTES DE INICIAR O TRABALHO? 

• Ressaltamos que para o processo de ensino e de aprendizagem transcorrer num ambiente tranquilo, 

descontraído e proveitoso dia a dia na sala de aula, o aluno deve privar-se de comportamentos agressivos, 

desrespeitosos e qualquer outro que venha a perturbar o ambiente necessário para a seriedade dos 

estudos.  

• A prática, através da realização das atividades rotineiras implementadas na sua rotina de sala de aula e 

realizadas por seus alunos, é fundamental.  

 

Acreditamos no seu potencial e em seus alunos também!! 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 

ESTUDOS SUPLEMENTARES 
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É preciso saber! 

 

LEITURA 

A leitura já foi considerada apenas como uma atividade mecânica de decodificar palavras, ou de extrair 

sentidos que supostamente estariam prontos no texto. Ao se pensar desse modo, a crença era a de que, para se 

tornar um leitor competente, bastava aprender a ler nos anos iniciais de escolaridade e depois o aluno já saberia 

ler qualquer texto. 

Hoje já se sabe que a leitura é uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das 

relações que estabelece entre as informações do texto e seus conhecimentos. Leitura não é apenas 

decodificação, é também compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre 

o texto. A decodificação é uma parte da leitura, na qual o leitor, basicamente, junta letras e forma sílabas; junta 

sílabas e forma palavras e junta palavras para formar frases. No processo de leitura, à medida que informações 

de um texto vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e os seus 

conhecimentos prévios, unidades de sentido vão sendo construídas. Ou seja, a compreensão se processa. Ao 

compreender o texto, o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a 

crítica ao que é dito. 

A leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Como atividade cognitiva, 

pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais (como perceber, 

levantar hipóteses, localizar informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 

estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre 

um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições 

muito específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) tem seus próprios 

objetivos, suas expectativas e seus conhecimentos de mundo. 

É importante que a escola toda – e não somente professores dos anos de alfabetização – esteja 

consciente de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade, isto é, 

podem ser ensinadas estratégias de leitura que ajudam o leitor a ler melhor. Outra consideração para quem 

ensina é que é importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados. Isto é, ler para interagir com um 

autor à distância por meio do texto escrito, buscando prazer, ou distração, ou informação, ou conhecimento. Os 

diferentes gêneros discursivos se prestam a diferentes objetivos de leitura, e para cada um há uma estratégia 

específica, mais eficaz. Por exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia buscando informações, 

ou ler um livro didático para estudar e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair – cada um 

desses processos é diferente dos outros e requer procedimentos diferentes. Há grandes vantagens em se pensar 

a leitura desse modo. A principal delas é a de mostrar que existem formas para aumentar a competência em 

leitura ao longo da vida, isto é, que o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização. 

 

Autor: Delaine Cafiero Bicalho, 
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS NA LEITURA 

Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma, parece simples: temos informações disponíveis, que 

recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é bem mais complexa do que isso. Primeiramente, 

precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória. Sabemos que nem sempre é fácil acessar as 

informações. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde as memórias são guardadas, mas há 

ativações neuronais que reconstroem as informações. Não precisamos entrar em detalhes relacionados ao 

funcionamento do cérebro, mas precisamos entender que não há ‘o’ conhecimento prévio, mas informações que 

podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações que não recuperamos nem 

reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Um segundo aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 

nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. Ele se renova, se modifica, se enriquece ou se perde a cada 

instante. Pensamos o tempo todo, e isso significa uma modificação constante das nossas ideias. Uma ideia ou 

conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente usamos. Se não usamos nunca, desativam 

tanto que caem no esquecimento. Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: 

conhecimento intuitivo, científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. 

Sendo assim, não podemos falar em ter ou não ter conhecimento prévio de forma taxativa. É preciso 

pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando e lembrar que muito conhecimento prévio é e pode 

ser gerado durante a leitura de um texto. Por exemplo, o conhecimento que acabei de construir, ou seja, o 

enriquecimento, a ativação ou reorganização da minha rede de conexões neuronais, isto é, o meu pensamento, é 

refeito a cada momento. O que construí há um segundo já é conhecimento prévio que vou usar na leitura das 

próximas palavras, frases ou textos. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se pressupõe 

que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. Elas são extremamente 

importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de informações que não são explicitamente 

apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do texto construindo a coerência dele. 

Desde a Educação Infantil e nos primeiros anos da alfabetização o professor pode facilitar a leitura de 

textos ajudando os alunos a ativarem informações que serão úteis na construção de sentidos, perguntando sobre 

as suas experiências com determinado tema ou assunto, com determinado repertório de gêneros textuais e com 

palavras que conhecem. A partir de textos que também ampliem o repertório de textos conhecidos, o professor 

pode discutir alguns conceitos, pressupostos, dados, fatos, que precisam ser conhecidos pelo leitor e que serão 

necessários para que ele construa significados para o texto ou faça inferências que vão possibilitar sua 

compreensão. 

Autor: Carla Viana Coscarelli, 
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INFERÊNCIA NA LEITURA 

Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de 

uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos 

veículos envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um 

raciocínio, uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, 

fundamentando-se em uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas relações – evidentes 

ou prováveis – e chega-se a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. 

 A concepção de que a inferência representa uma ligação entre duas ideias é assumida desde a 

Antiguidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” e designa o fato de duas proposições se interligarem, 

sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a consequente. Inferir é uma atividade associativa que 

pressupõe uma ordem, uma sequência entre as proposições. 

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os 

textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere 

ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está 

de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma 

pista que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a 

inferência não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a 

escrita. 

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados na memória dos indivíduos têm relação direta com a 

capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 

compreender um texto. Assim, os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, tudo o que está registrado 

em sua mente contribui para o preenchimento das lacunas textuais. 

Considerando que nem sempre a inferência gerada conduz a uma compreensão adequada, uma vez 

que são muitos os elementos envolvidos nessa complexa rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas de 

se lidar com as informações, é importante na alfabetização a mediação do professor. Promover a antecipação ou 

predição de informações, acionar conhecimentos prévios, verificar hipóteses são algumas das estratégias que ele 

pode ensinar os alunos a realizarem para que eles tenham boa compreensão leitora. O certo é que o processo 

inferencial ocorre com grande dinamismo e conduz o leitor a organizar constantemente as informações para 

processar e compreender o que lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estratégias que conduzem à 

explicitação dos implícitos, ao preenchimento de lacunas com informações que emergem com base em pistas 

textuais associadas ao conhecimento de mundo que tais pistas requisitam e, além disso, à exclusão ou 

confirmação de hipóteses cuja pertinência depende de comprovação. A informação inferida não está no texto, 

mas só pode ser acessada por meio dele. 

Autor: Regina L. Péret Dell’Isola, 
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GRAMÁTICA 

A gramática é o próprio mecanismo da língua que está em nossa mente e nos permite usar a língua 

tanto para dizer o que queremos como para compreender o que os outros nos dizem. Portanto, é o nosso 

conhecimento linguístico internalizado, que usamos “automaticamente”, tanto quando ouvimos e falamos, como 

quando lemos e escrevemos, após aprendermos a modalidade escrita da língua. Esse mecanismo da língua é 

chamado de gramática internalizada. Os estudos linguísticos buscam dizer como é esse mecanismo da língua, que 

unidades, regras e princípios o constituem e lhe permitem funcionar na comunicação. Dos esforços dos linguistas 

resulta o que é chamado de gramática descritiva, ou teoria linguística, ou teoria gramatical. Finalmente, é preciso 

lembrar que nossa sociedade cria regras sociais para uso da língua e suas variedades. Trata-se da gramática 

normativa, que hoje não se limita a dizer como é a norma culta e recomendar que somente ela seja usada, mas 

nos ensina quando podemos e/ou devemos usar cada variedade da língua com seus recursos. 

A gramática descritiva geralmente é dividida em partes, conforme o elemento da língua que está sendo 

estudado. Assim temos: a) a fonologia e a fonética, que estudam os fonemas e sons da língua. A correspondência 

dos fonemas e sons com os grafemas e letras é importante no processo de alfabetização; b) a morfologia, que 

estuda como as palavras são constituídas por prefixos, sufixos e lexemas [infelizmente = in (prefixo) + feliz 

(lexema) + mente (sufixo)] e como elas se flexionam, isto é, mudam de forma, para indicar as categorias de 

gênero, número, tempo, modo, pessoa, aspecto; c) a sintaxe, que estuda como as palavras se combinam para 

formar orações, frases, períodos, tratando ainda de questões como a concordância e a regência. Além dessas 

partes, tem-se também a semântica, que estuda questões de significação, como, por exemplo, a existência de 

sinônimos e antônimos. 

No ensino, a gramática teórica será pouco usada como objeto de ensino, principalmente na educação 

infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental, mas é importante que o professor a conheça bem, para 

selecionar e organizar o que vai ensinar. Do ponto de vista do ensino, entende-se que o objetivo prioritário é 

desenvolver a competência comunicativa dos alunos, levando-os a usar um número crescente de recursos da 

língua, sejam unidades (fonemas, prefixos, sufixos, palavras, orações, frases), categorias (gênero, número, modo, 

tempo, pessoa), construções (coordenação, subordinação, regência, concordância, repetição, colocação de 

palavras na frase) ou recursos suprassegmentais (entonação, velocidade de fala, alongamento de vogais), entre 

outros, para a produção de efeitos de sentido desejados. Por isso a gramática deve ser vista como o estudo e o 

trabalho com a variedade de recursos linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos para a 

construção do sentido desejado na interação comunicativa. Desse modo, o ensino de gramática tratará os 

recursos linguísticos como pistas e instruções de sentido: o que cada recurso pode significar nos textos e de que 

recursos dispomos para expressarmos determinados sentidos. Portanto, pedagogicamente, sugerimos que se 

considere a gramática como sendo o estudo das condições linguísticas da significação, que estão relacionadas a 

elementos como, para quem, como, por quê e quando as expressões linguísticas significam o que significam, por 

causa da influência de fatores sociais, históricos, culturais e ideológicos (no sentido lato de como vemos os 

elementos do mundo, ou seja, nossa visão de mundo, inclusive nossas crenças).  

Autor: Luiz Carlos Travaglia, 
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Tipologia e Gênero textual 

 

Os estudiosos têm diferentes definições sobre tipos e gêneros textuais. Aproveitaremos a definição de 

Marcuschi1 e afirmaremos que tipos textuais se referem aos propósitos comunicativos, ou intenções/finalidades 

para se escrever textos. Sendo assim, temos cinco tipos textuais: Narrativo, Descritivo-Informativo, 

Argumentativo-persuasivo, Procedimentos e Poético. Trataremos gêneros textuais como às inúmeras maneiras 

que podemos ter para atingirmos o propósito pretendido e estabelecermos comunicação, tanto escrita quanto 

oralmente. Os gêneros textuais escritos mais utilizados nas aulas de Língua Portuguesa são: fábula, conto, lenda, 

biografia, carta, notícia, tira de quadrinhos, descrição, dicionário, informativo, anúncio, convite, cartaz, receita, 

instruções, poema, parlenda, música etc. 

Os blocos Conversando com o texto e Cada texto do seu jeito visam ao desenvolvimento da 

compreensão dos textos, bem como das características que os definem quanto ao tipo e ao gênero textual. Entre 

os tipos e gêneros que serão estudados estão: 

 

1. Tipo textual – Poético 

 

Considerada uma das sete artes (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema), na poesia 

usa-se a linguagem humana com fins estéticos, em sentido figurado, diferente do seu uso comum. 

Os gregos faziam uso dessa linguagem, inicialmente, em uma cultura oral, posteriormente buscando, por 

meio de um vocabulário elevado, contar feitos heroicos ou narrativas trágicas. 

Ao longo do tempo, os poetas foram se tornando mais livres, e deram liberdade também à sua poesia. 

No entanto, quer preocupados com a forma quer livres, hoje os poetas expressam seus sentimentos e falam 

também de coisas simples, de fatos corriqueiros (com criatividade), como vemos em parlendas, cantigas de roda, 

quadrinhas, entre outros. 

 

Gênero – Poema 

 Destaca-se o uso da linguagem em um sentido figurado, o ritmo ou a musicalidade, e a estrutura do texto 

em estrofes, agrupamento de versos que podem ser rimados ou não. Os versos são cada uma das linhas de um 

poema, e as rimas são a semelhança no som final de alguns versos. 

  

Gênero – Poema concreto 

Tem como característica primordial o uso das disponibilidades gráficas que as palavras possuem sem 

preocupações com a estética tradicional de começo, meio e fim e, por este motivo, é chamado de poema-

objeto. Outros atributos que podemos apontar deste tipo de poesia são: a eliminação do verso; o 

aproveitamento do espaço em branco da página para disposição das palavras; a exploração dos aspectos 

sonoros, visuais e semânticos dos vocábulos; o uso de neologismos e termos estrangeiros; decomposição das 

palavras; possibilidades de múltiplas leituras. 

 

Gênero – Narrativa poética 

A narrativa poética não é propriamente um gênero textual, mas um estilo de escrever poesia. A fusão 

desses dois gêneros textuais confere ao poema grande riqueza textual, a partir do momento em que as 

 
1MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 
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possibilidades de ideias se findem e assemelha-se a uma dança literária de palavras que misturam imagens e 

sons em um movimento rítmico e contínuo da linguagem.  

A narrativa poética é como uma narração de contos pelas imagens, sons e ritmos que oferece à 

linguagem poética todas as posibilidades expressivas. Nesse exemplo de texto, as imagens e a sonoridade acham 

seus ritmos próprios e podem atingir uma comunicação de alto dramatismo poético. Provoca a redescoberta de 

significados inseridos nas mensagens essenciais das coisas que conta, quando descreve detalhes e coisas não 

vistas antes. 

 

Gênero – Cordel 

O cordel é um tipo de poema popular, onde os poemas ficam pendurados em cordas ou cordéis. 

Caracterizado pelo uso da língua de forma despreocupada, essa modalidade antigamente não foi bem aceita. 

Porém nos dias de hoje a literatura de cordel é respeitada e valorizada. 

Os textos geralmente são fabricados manualmente pelos próprios autores na forma de livretos que 

contêm de 8 a 32 páginas, sendo publicados por eles mesmos. No Brasil prevalece a produção poética com o 

verso de sete silabas poéticas e uma estrofe com sete versos cada. 

Uma das características mais marcantes na literatura de cordel, é que o autor pode manifestar sua 

própria opinião e utilizar qualquer tipo de tema, indo de romance para ficção. Muitos autores também utilizam 

técnicas para que o leitor compreenda aquilo que é transmitido e acate a ideia. 

Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente até 

aventuras, histórias de amor, humor, ficção, e o folheto de caráter jornalístico, que conta um fato isolado, muitas 

vezes um boato, modificando-o para torná-lo divertido.  

 

Gênero – Letra de música 

Outro gênero pertencente aos textos poéticos são as letras de músicas, que se assemelham aos 

poemas em relação a diversas características como: o formato (textos geralmente pequenos, cujas frases/versos 

não chegam até o final das linhas); a estrutura em estrofes e versos; a linguagem poética, em sentido figurado; o 

ritmo criado pela leitura dos versos e pelas rimas; o uso de figuras de linguagem (metáfora, comparação, 

eufemismo, hipérbole etc.). 

Apesar das semelhanças, os poemas e as letras de músicas são gêneros diferentes. Os poemas, apesar 

de às vezes serem musicados e cantados, são produzidos para leitura e expressão oral, enquanto às letras de 

músicas é acrescida a harmonia pelo uso de instrumentos musicais, aliada à musicalidade das palavras/dos 

versos, vinculando-se, com isso, ao ato de cantar.  

Outra diferença do gênero letras de músicas são os suportes onde mais aparecem: encartes de discos, 

revistas musicais, de cifras, sites musicais, livros didáticos, catálogos etc.  

 

Gênero – Trava-Língua 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases 

com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 

ordem diferente. 

Os trava-línguas são oriundos da cultura popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), podendo 

aparecer sob a forma de prosa, versos ou frases. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à 

dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem 

"travar a língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. 

 

Gênero – Parlenda  
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Subgênero do poema, é formada por versos, estrofes que podem ou não rimar, apresenta temática 

infantil, arrumação rítmica. Tem a função de divertir, entreter, distrair as crianças, geralmente envolvem 

brincadeira, jogo ou movimento corporal. 

 

2. Tipo Textual – Narrativo 

 

Neste tipo de texto, encontramos um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. 

Por sua referência temporal e local, ele é designado como texto indicativo de ação. 

Narrativas são textos contam histórias, sendo a sua estrutura composta por: 

- uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela 

acontece; 

- um conflito, ou o problema que deverá ser resolvido; 

- o clímax, momento de maior tensão do enredo; e 

- o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. 

 Além dessas partes, as narrativas são marcadas por: 

Espaço: É o lugar onde se passa a ação de uma narrativa. O termo espaço só dá conta do lugar físico onde 

ocorrem os fatos da história. 

Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem os 

personagens (contexto). 

Tempo: Constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em 

que foi publicada ou escrita. Os contos de um modo geral apresentam uma duração curta em relação aos 

romances. Algumas narrativas dão dicas da época que estão retratando através de frases do tipo: "Era no tempo 

dos reis" ou "No tempo em que os bichos falavam". 

Narrador: É o elemento estruturador da história, pode estar em terceira pessoa, que se divide em onisciente e 

onipresente. O primeiro sabe tudo da história e o segundo está presente em todos os lugares da narrativa. Outro 

tipo de narrador é o de primeira pessoa, o qual participa diretamente do enredo como personagem. 

 Devido a essa estrutura fala-se, geralmente, que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, 

meio e fim e, assim, teríamos três parágrafos. Mas, é necessário cuidado para que, ao longo do desenvolvimento 

do ensino desse conteúdo, as crianças aprendam a identificar e produzir narrativas em que haja esses quatro 

elementos e não apenas se preocupem com a quantidade de parágrafos. 

As ações obedecem a certa relação lógica, ou seja, uma ação acontece numa sequência que se liga a 

próxima, de maneira a completá-la, sem perder a ideia de harmonia 

 

Características/estrutura: 

Escritos em parágrafos (em prosa) os textos narrativos possuem personagens, narrador – que pode 

também ser um dos personagens –, e o lugar e o tempo em que acontece a história.  

Outra importante característica são os diálogos entre os personagens. Utilizam-se os dois pontos antes 

de iniciar a fala do personagem que, em outro parágrafo, é iniciada com travessão. Quando o narrador apenas 

diz o que os personagens falaram, podem-se usar também as aspas. 

 

Gêneros que apresentam características tipológicas de textos Narrativos 

 

 Gênero – Conto 

 Os contos são narrativas, como de ficção, fantasia, imaginação. Pertenciam inicialmente à tradição oral, 

passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. 

Algumas das classificações são:  
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- Contos Tradicionais: Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos (“Era uma vez...”) e, muitas vezes, 

o espaço (lugar onde a história acontece) é bastante vago; possuem elementos fantásticos (magia, fenômenos 

não naturais), mas mais sutis do que nos contos de fadas; seus personagens têm características sublimes como 

honra, honestidade, representando, assim, o bem, ou podem ser seres cruéis e representarem o mal. No 

entanto, diferenciam-se dos Contos de Fadas por não aparecerem, com muito destaque, as magias, os 

encantamentos, sendo esses personagens cruéis pessoas comuns.  

Exemplos: O soldadinho de chumbo e O patinho feio (Hans Christian Andersen); João e Maria (Irmãos Grimm), Os 

três porquinhos (Joseph Jacobs), entre outros. 

 

- Contos de Fadas: Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas 

assemelham-se às dos contos tradicionais, por iniciarem com o “Era uma vez...” ou outra expressão bastante 

vaga, pelas características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os 

encantamentos, as fadas e bruxas, os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais 

de pessoas comuns.  

Exemplos: Chapeuzinho Vermelho (Charles Perrault), Rapunzel e Branca de Neve (Irmãos Grimm). 

Observação: alguns teóricos não diferenciam Contos Tradicionais de Contos de Fada. 

 

- Contos Modernos: Ao contrário dos outros tipos de contos, os contos modernos foram produzidos e acontecem 

em um tempo aparentemente mais recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 

pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a 

dia de qualquer pessoa. Fogem à tradição oral e têm enredo um pouco mais curto que nos Contos Tradicionais e 

nos Contos de Fadas. 

 

- Contos africanos: Têm as mesmas características dos demais contos. Nas obras dos escritores africanos, tem-se 

uma marcante presença do imaginário, do sobrenatural e dos elementos míticos. Os mitos, as lendas e os contos, 

via de acesso ao inconsciente de um povo, constituem, no fundo, a "história sagrada" dos povos. A maior parte 

dos mitos expressa a crença no ser humano, na eternidade e em Deuses. Eles são a memória de um povo que vai 

passando de geração em geração, numa versão sempre atualizada da realidade. 

A literatura oral africana tem vários papéis, dentre eles, o educativo, o recreativo e o da preservação 

cultural. No que diz respeito ao primeiro, ele é marcado pela presença de dois intervenientes: o iniciador e os 

iniciados. O primeiro geralmente é um velho ou simplesmente um adulto com mais experiência nas coisas da 

vida, enquanto que os iniciados são na sua maioria jovens, com o desejo de conhecer o segredo das coisas que 

lhes estão à volta. Quanto ao papel recreativo, a literatura oral tem apenas a finalidade de entreter os mais 

novos. Neste caso, o contador de histórias não tem que ser obrigatoriamente um velho, mas sim um conhecedor 

e alguém com dom de contar histórias. 

 

Gênero – Crônica 

Os textos classificados como crônica são bastante semelhantes aos Contos Modernos. Em ambos, as 

histórias acontecem em um tempo recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 

pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a 

dia de qualquer pessoa e têm enredo relativamente curto em comparação com os Contos Tradicionais e Contos 

de Fadas. 

 Sua estrutura apresenta os principais elementos das narrativas. O que diferencia este gênero do conto 

pode ser o humor empregado durante o enredo e, principalmente, um fato surpreendente, com o qual 

geralmente se conclui o texto. 

 

Gênero – Biografia 
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O texto biográfico conta fatos pessoais e profissionais da vida de uma pessoa. É, por isso, classificado 

como narrativo. 

 Pode ser escrito em parágrafos, ou em forma de uma lista, seguindo uma ordem cronológica. A 

linguagem é geralmente objetiva, direta, e o vocabulário simples e claro. Deve ser narrado em 3ª pessoa.  

Observação: quando narrado em 1ª pessoa, tem-se uma AUTOBIOGRAFIA, gênero em que o próprio autor relata 

os fatos importantes da sua vida.  

 

Gênero – Fábula 

Um dos gêneros narrativos mais populares, a fábula diferencia-se de outros textos narrativos por ter animais 

como seus personagens principais e enfatizar o ensinamento de uma lição de moral, que geralmente aparece no 

final do texto. 

Observações: Em algumas fábulas, a lição de moral pode ficar implícita e os personagens podem ser também 

entidades inanimadas. 

 

Gênero – Histórias em quadrinhos (HQ) 

É um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto por utilizar, 

principalmente, a imagem para narrar a história ao leitor. 

É uma arte sequencial, em que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o 

leitor compreenda a mensagem. Por essa razão é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-

escolar, já que a leitura da palavra não é o único recurso para que o leitor entre em contato com o texto. 

Algumas histórias, inclusive, não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, fato que exige do leitor da 

imagem atenção aos detalhes dos desenhos, como expressão facial das personagens. 

Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem, necessariamente, a figura do narrador. 

As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto 

superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa 

Os diálogos das histórias em quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentados de forma direta, 

ou seja, o discurso é falado pela própria personagem, não pelo narrador. Todas essas falas são acompanhadas de 

balões que de acordo como sua forma podem expressar o momento do personagem: raiva, desespero, carinho, 

pensamento etc. Também são marcas importantes os efeitos nas formas verbais, como o negrito de um termo. 

Por vezes, aparecem junto às imagens algumas onomatopeias. 

Destacam-se infinitos personagens nos quadrinhos, desde infantis até super-heróis, além de muitas 

vezes personagens da vida social cotidiana. 

 

Gênero – Tirinha (tiras de quadrinhos) 

 As tirinhas (ou tiras) têm as mesmas características que as HQ. Associando as linguagens verbal e não 

verbal, contam histórias que envolvem fatos engraçados, irônicos e apresentam os mesmos elementos indicados 

anteriormente. Contudo, elas se diferenciam por conta da extensão do texto, mais curto, correspondendo, como 

o nome do gênero diz, a uma tirinha ou linha das HQ. 

 

Gênero – Piada/Anedota 

 As piadas e as anedotas são textos narrativos (pois contam uma história) que, semelhantes às HQ e às 

tirinhas, apresentam um final engraçado, revelado, geralmente, de forma surpreendente.  

 Baseadas em situações do cotidiano, são textos curtos, estruturados em parágrafos, utilizam linguagem 

informal, podem apresentar diálogo entre personagens (discurso direto) ou ser apenas contadas por um 

narrador.  



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 44 

Observação: A diferença entre piada e anedota é que a primeira é um algo que se conta ou que acontece e que 

tem graça e, a segunda narra sobre uma dada personagem ou evento, permitindo ao ouvinte ou ao leitor um 

duplo sentido de sua interpretação e é de extensão um pouco mais longa. 

 

Gênero – Carta Pessoal 

 Esse gênero textual é utilizado na comunicação entre parentes, amigos etc. O assunto de que trata é 

livre. Contam-se fatos corriqueiros ou importantes para a outra pessoa, daí sua classificação como narrativa.  

Na estrutura da carta, os elementos mais importantes são: o local e a data; vocativo ou nome pelo qual 

se chama o destinatário; o corpo do texto (mensagem ou assunto); a despedida; a assinatura do remetente. 

A carta pode ser entregue pessoalmente ou pelos correios.  

 A informalidade é bastante comum nesse gênero textual, assim como expressões carinhosas, como se 

pode perceber no Caderno 2, no texto “Roma, a cidade eterna” (Atividade 18/p. 55), onde a Vovó Candinha usa 

esse gênero para se comunicar com seus netos.  

 

Gênero – Bilhete 

 Assim como a Carta, o Bilhete é um texto cuja finalidade é a comunicação entre pessoas.  

 Ambos são semelhantes também quanto aos elementos que apresentam em sua estrutura, mas o bilhete 

é uma comunicação mais rápida e bem mais simples.  

 Outras características dos bilhetes são a abreviatura da data e uma mensagem bem curta (geralmente 

em apenas um parágrafo). 

 

Gênero – E-mail 

O e-mail, abreviatura de “electronic mail”, traduzido para “correio eletrônico”, é uma ferramenta 

tecnológica conhecida por quebrar barreiras geográficas. Ele permite a troca de mensagens instantâneas entre 

pessoas de todo o mundo, desde que possuam computadores ou outros dispositivos com tal funcionalidade e 

com conexão à internet. 

Um e-mail possui basicamente duas partes: o cabeçalho e o corpo da mensagem. O cabeçalho é um 

conjunto de linhas que contêm as informações sobre a mensagem, como o endereço do remetente, o endereço 

do destinatário, a hora e a data do envio da mensagem e assunto da mensagem. 

 

Gênero – Lenda 

 As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem 

da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se 

fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. 

 Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder 

uma de suas principais características: a fantasia. 

As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se 

misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e 

até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são: Curupira, Saci-pererê, A sereia Iara, 

Mula-sem-cabeça, Boto cor-de-rosa, Boitatá, entre outros. 

 

Gênero – Mito (grego) 

Semelhante ao gênero lenda, no mito conta-se uma história na qual se explica a origem de algo, de um 

lugar ou de um sentimento. Outra semelhança em relação às lendas é a presença de um narrador e de 

personagens, situando os acontecimentos em um lugar e em determinado tempo, que pode ser vago. Assim 

como outras narrativas, possui uma situação inicial, um conflito, o clímax e o desfecho ou fim. 
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Gênero – Notícia 

A Notícia é o relato de fatos verídicos recentes e de interesse para a comunidade. Podem-se observar em 

sua estrutura: 1) Título (ou manchete): indica o tema central de forma que atraia a atenção do leitor; 2) “Lead” 

(lide): resumo das informações mais importantes do texto, no primeiro parágrafo; 3) Corpo do texto: 

detalhamento, onde se responde às perguntas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? 

O texto deve ser redigido em 3ª pessoa. A linguagem deve ser simples, porém com formalidade. Clareza e 

objetividade também são indispensáveis. 

Atenção: A notícia e a reportagem possuem a mesma estrutura. Entretanto, a finalidade da notícia é o registro 

imparcial dos fatos contados. Na reportagem, além de expor informações de forma mais aprofundada, o texto 

pode também convencer o leitor acerca de uma ideia. Vale ressaltar que, enquanto a notícia é classificada 

quanto ao tipo como narrativa, a reportagem é um texto informativo, além de ser também mais longo.  

 

Gênero – Diário 

Tem sempre o autor como próprio destinatário do texto, fazendo uso de marcas subjetivas e linguagem 

informal. Na sua estrutura tem o registro da data, com o corpo do narrando os acontecimentos importantes do 

dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafar. Há muitas vezes o registro de ideias e opiniões 

sobre a realidade que cerca o escritor, com a expressão de sentimentos, para isso usa da sinceridade do emissor. 

Possui sempre o emprego da 1ª pessoa, com verbos no pretérito perfeito. 

 

Gênero – Adivinha 

Pergunta ou questão enigmática que geralmente exige resposta ou solução engenhosa. A questão-

problema proposta, geralmente à guisa de brincadeira, não raro, é formulada em versos metrificados e/ou 

rimados. A enunciação da ideia, fato, objeto ou ser vem envolta numa alegoria, procurando-se dificultar-lhe a 

descoberta. A interpretação da linguagem metafórica e/ou comparativa pode levar à decifração da adivinha. 

 

 

3. Tipo Textual – Instrucionais Injuntivos  

 

 Os textos classificados como procedimentos, instruções, orientações são aqueles cujo propósito é 

ensinar o leitor a fazer algo, seguindo um passo a passo ou etapas. 

 

Gênero – Instruções e Receita 

Nos gêneros textuais, Instruções e Receita faz-se uso da linguagem objetiva, simples e direta, uma vez 

que clareza é imprescindível para que a orientação seja facilmente entendida. A ordem ou sequência dos 

procedimentos é importante na execução dos passos ou etapas. Mudar essa ordem pode muitas vezes significar 

pôr em risco aquilo que se pretende fazer. 

Outra característica marcante desses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Em outros casos, 

pode-se também usar a forma nominal do infinitivo. 

Além das características mencionadas, o formato é bastante diferente de outros gêneros textuais. 

Geralmente textos procedimentais são organizados em tópicos. 

 

Gênero – Bula de remédio 

É um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado 

pelo médico. Traz informações técnicas e nomenclaturas científicas, mas que auxilia a pessoa como tomar o 

medicamento e preservar a sua saúde. Importante que esse gênero permite várias outras finalidades textuais, 

mas tem como predominância a orientação ao leitor. 
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4. Tipo textual: Expositivo  

O texto informativo é feito com a intenção de informar de forma clara e com precisão sobre determinado 

assunto. Eles podem fornecer dados, como em uma pesquisa, ou informações, tratando sempre da realidade, 

seja um assunto atual ou temas do passado. 

Também chamado de descritivo-informativo, esse tipo textual se propõe também a fazer descrição (de 

lugares, pessoas, sensações etc.), dar definições (como no caso de dicionários), ensinar (instrucional-didático). 

Outros gêneros informativos são as embalagens, as enciclopédias, os roteiros turísticos, as entrevistas 

etc. 

 

Gênero – Informativo 

Textos classificados, quanto ao gênero, como informativos, apresentam informações precisas sobre o 

assunto de que tratam e devem tratar da realidade. 

Escritos em prosa (parágrafos), a sua linguagem tende a ser clara, objetiva e impessoal. 

 

Gênero – Verbete 

O verbete é um texto de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é 

explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Mais comumente, os 

verbetes são encontrados em um dicionário ou enciclopédia, e sua linguagem segue as normas padrão da língua, 

com um alto nível de formalidade. Como são destinados à consulta, são, normalmente, curtos e objetivos, 

facilitando o acesso e o entendimento e evitando termos que sejam subjetivos e estilísticos. 

 

Gênero – Reportagem 

Uma reportagem relata um acontecimento importante. Através dela, deve se transmitir uma 

informação com precisão, objetividade e clareza.  

Escrita por um jornalista que tenha estado no local em que o fato aconteceu ou que tenha apurado a 

fundo as informações relativas a ele, no texto, podem estar incluídas opiniões de especialistas sobre o assunto 

abordado. 

O escritor deve demonstrar capacidade intelectual, criatividade, sensibilidade quanto aos fatos e uma 

escrita coerente, que dinamize a leitura e a torne fluente. É muito importante fazer o uso adequado dos sinais de 

pontuação, para que, através da entonação, se dê vida ao texto. 

Uma reportagem pode ser televisionada, transmitida por rádio ou impressa. Ela é dividida em três partes:  

- a manchete: título da reportagem. 

- o lide: é um resumo, que tenta chamar a atenção do leitor para o texto. 

- o corpo do texto: desenvolvimento do texto. 

 

Gênero – Entrevista  

É um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou 

fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. É um texto 

fundamentalmente dialogal, representado pela conversação de duas ou mais pessoas, o entrevistador e o (s) 

entrevistado (s), para obter informações sobre algum assunto. Estruturalmente, a entrevista compõe-se dos 

seguintes elementos: Manchete ou título – Essa é uma parte que deverá despertar interesse no interlocutor 

envolvido, podendo ser uma frase criativa ou pergunta interessante. Apresentação – É o momento em que se 

apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua 

experiência profissional e seu domínio em relação ao assunto abordado. Perguntas e respostas – Basicamente, é 

a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos.   

 

Gênero – Curiosidades 
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 Outro texto informativo bastante atrativo é o gênero curiosidades, cuja finalidade é informar o leitor 

sobre aspectos importantes de vários assuntos. 

Pode ser de extensão curta ou um pouco mais longa, quando informa curiosidades sobre mais de um 

assunto.  

Usa linguagem simples, que deve ser, porém, clara e objetiva. Traz informações científicas, bizarras 

(estranhas), engraçadas, perguntas curiosas entre outras. 

 Um dos recursos empregados nesses textos é o uso de perguntas, que servem para chamar a atenção do 

leitor, bem como auxiliá-lo na compreensão do assunto.  

 

Gênero – Lista 

As listas são textos nos quais se relacionam objetos, pessoas, ações etc. Elas têm como finalidade 

organizar as palavras, facilitando sua localização. Podem ser organizadas seguindo-se uma sequência alfabética, 

numérica ou cronológica.  

Entre os exemplos podemos citar: as listas telefônicas, de compras, diário escolar, resultados de seleção, 

rotina de trabalho etc. 

 

Gênero – Infográfico 

São textos que aliam imagem e texto, complementando informações repassadas ao leitor. Conjugados a 

textos geralmente curtos, objetivos, que usam linguagem clara, os recursos visuais como desenhos, tabelas, 

fotografias, diagramas estatísticos etc., auxiliam na explicação das informações, sendo indispensáveis para a 

compreensão das mesmas. 

Os infográficos se subdividem em: 

- Enciclopédicos: explicam temas gerais, como o funcionamento do corpo humano, as definições de vírus, 

doenças etc.; 

- Específicos: se atêm a aspectos mais singulares, como os detalhes de como aconteceu um acidente. 

Os dois tipos de infográficos podem ainda ser subdivididos em outros dois: independentes (onde o 

infográfico por si só já informa algo) ou complementares, relacionados a outros textos. 

O gênero infográfico aparece constantemente no nosso cotidiano, vinculado a notícias, textos 

informativos, indicando como se chega a determinado lugar, ou a linha do tempo da vida de personalidades, da 

evolução de um país etc. 

 

Gênero – Rótulo 

Os rótulos são um tipo de texto que vem em questão de informar geralmente algumas coisas 

importantes sobre determinado produto, por exemplo, um rótulo de determinado refrigerante vem informando 

a quantidade de calorias, o fornecedor dessa marca, os ingredientes dessa bebida e outras informações. 

Ele representa um dos canais mais importantes de comunicação entre o produto e o consumidor, e se 

revela numa das principais estratégias de marketing para o comércio dos produtos em geral, pois através dele o 

fabricante pode informar, persuadir e vender a sua produção. 

 

Gênero – Gráficos e Tabelas 

Os gráficos são uma representação de dados obtidos nos experimentos na forma de figuras 

geométricas (diagramas, desenhos, figuras ou imagens) de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de 

informações de forma mais rápida e objetiva. 

Possui uma mescla de linguagem verbal e não verbal, com a obrigatoriedade de um título que traz o 

assunto a ser exposto, os diagramas com informações horizontais e verticais, a fonte que é responsável pelos 

dados apresentados. 
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A informática possibilitou o uso de recursos antes não disponíveis, que agilizam o trabalho, bem como 

propicia a criação de mapas, figuras e gráficos mais elaborados. 

Existe uma grande diversidade nas formas de representação gráfica e a crescente utilização de 

softwares específicos favorece a execução dos mesmos. A escolha da forma a ser utilizada está diretamente 

relacionada com o tipo de dado e o objetivo do gráfico. 

Os gráficos devem ser autoexplicativos e de fácil compreensão, de preferência sem comentários 

inseridos. Logo são requisitos básicos de um gráfico: simplicidade e clareza. Em trabalhos científicos a finalidade 

principal dos gráficos é evidenciar informações. 

As tabelas são a assimilação das informações geradas pelos dados de experimentos é mais fácil quando 

as mesmas estão dispostas em tabelas. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de 

forma (colunas e linhas) para fins de comparação. A apresentação em formas de tabela deve expor os dados de 

modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Devem conter todas as informações para uma completa 

compreensão do texto, dispensando outras consultas, apresentados de maneira simples e objetiva e de 

preferência em uma página. A estrutura também segue o mesmo padrão dos gráficos. 

 

Gênero – Placas de trânsito 

Textos de amplo uso social nas vias de trânsito misturam a linguagem verbal e não verbal, embora 

muitos casos tenham apenas linguagem não verbal, têm como principal fonte de informações os símbolos e 

cores neles inseridos. 

As placas de sinalização consistem numa parte importante do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas, 

uma vez que os direcionam a seguir determinadas condutas. Têm, de modo geral, a função de comunicar aos 

integrantes do trânsito informações acerca da utilização do tráfego nas vias públicas. 

Suas finalidades, então, são, basicamente, orientar, indicar e advertir, direcionando o sentido do fluxo, 

indicando rotas alternativas, orientando sobre proibições e obrigações, e advertindo sobre condições do trecho 

etc. 

a) Placas de regulamentação têm função imperativa, ou seja, determinam o tipo de regularidade que deverá ser 

adotada na localidade em que estiverem expostas. Informam sobre proibições, obrigações e restrições. 

b) Placas de indicação, ao contrário das regulamentares, não têm caráter imperativo. Sua finalidade é 

unicamente informativa. Suas indicações envolvem mensagens educativas, identificação de vias, orientação de 

percurso, serviços auxiliares e possíveis direções. 

c) Placas de advertência têm objetivo de alertar, como o próprio nome sugere, sobre possíveis adversidades no 

caminho, situações de perigo. Sua função é recomendar precauções a serem tomadas. 

 

Gênero – Blog 

É um gênero textual digital veiculado na internet que serve como meio de comunicação virtual, tal qual o 

e-mail. Entretanto, o e-mail se aproxima mais da carta pessoal e do bilhete, enquanto os blogs dos diários 

pessoais. 

Os blogs são páginas na internet (web) em que os blogueiros (autores do blog), divulgam informação 

sejam pessoais ou sobre outros temas. Sendo assim, eles são importantes ferramentas de interação da 

modernidade. 

O termo blog é uma abreviação da palavra inglesa “weblog” que surge da união dos vocábulos “web” 

(teia) e “log” (diário de bordo). 

Qualquer pessoa ou grupo pode criar um blog gratuito. As principais páginas para a criação de blogs são: 

blogger, blogspot, wordpress, wix, tumblr etc. Existem diversos tipos de blogs: pessoais, literários, artísticos, 

moda, educação, notícias, profissionais etc. 

Neles, além de texto, as pessoas podem inserir imagens, músicas, vídeos e, portanto, o blog utiliza a 

linguagem verbal e não-verbal. No tocante à linguagem, ela se diferencia dependendo do objetivo ao qual se 
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pretende. Ou seja, pode apresentar uma linguagem mais informal ou coloquial e, noutros casos, uma linguagem 

mais cuidada ou formal. 

 

 

5. Tipo Textual: Argumentativo-persuasivo 

 

Tem como intenção persuadir, convencer o leitor a respeito de determinada ideia, opinião ou ponto de 

vista. Pode ser organizado em parágrafos, nos quais se usam argumentos para defender uma tese ou podem ser 

textos mais curtos, como cartazes, anúncios, avisos, placas, convites, entre outros, nos quais há um slogan, 

palavra ou frase curta que encerra uma ideia, características de um produto ou de um serviço. 

Em relação à estrutura, não há um formato específico para os textos argumentativos, chegando a variar 

até mesmo entre textos de mesma classificação de gênero. Por exemplo: convites de aniversário e convites de 

casamento, cartazes para divulgação de festas e cartazes de campanhas de vacinação, entre outros. 

A linguagem nesses textos deve ser clara e objetiva, para que o leitor seja levado a mudar de opinião ou 

ser convencido pelo autor. Em algumas ocasiões, porém, os argumentos podem ser defendidos em frases mais 

curtas e sutis, como os slogans, que apesar de breves são responsáveis pelo aumento rápido da quantidade de 

consumidores, convencidos por frases e imagens associadas à ideia de felicidade, vida saudável, realização de 

sonhos entre outras.  

Nos textos argumentativos, sobretudo nos mais longos, faz-se uso de períodos/frases conclusivas, verbos 

fortes, comandos imperativos e adjetivos. 

 

Gênero – Texto de Opinião   

O gênero Texto de Opinião é organizado em parágrafos. A distribuição destes no texto é feita da seguinte 

maneira:  

- Introdução: apresentação da ideia central.  

- Desenvolvimento: fundamentação da ideia central por meio da apresentação de argumentos, os quais devem 

comprovar a tese ou ponto de vista do autor.  

- Conclusão: retomada da ideia central, arrematando os argumentos defendidos no desenvolvimento.  Não há 

definição quanto a que tamanho deve ter um parágrafo. Recomenda-se, porém, clareza na apresentação dos 

argumentos e na defesa do ponto de vista, pois os parágrafos devem apresentar concatenação (vínculo) entre si. 

O encerramento de um parágrafo deve ser feito quando se conclui o argumento apresentado e se prepara para o 

ponto seguinte (outro argumento ou o arremate da ideia central). 

 

Gênero – Capa de livro 

As capas de livros e revistas mensais trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das imagens e dos 

recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e publicidade. Nesse processo, articulam-se 

referenciais de caráter informativo e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. 

É um gênero sincrético ou multimodal, que conjuga o verbal e o não verbal, cuja leitura é imprescindível 

para a construção do sentido. No caso do texto não verbal, é preciso considerar que a imagem fotográfica é 

inquestionável em sua veracidade, sendo ela “o real” para grande parte de leitores. Com isso, dá-se abertura 

para se questionar o compromisso da produção midiática, que conduz à apreensão desses fatos num viés 

interpretativo/ideológico de um grupo social, cujos interesses não se podem medir. 

 

Gênero – Resenha 

É um gênero textual no qual são apresentadas as características essenciais de um filme, livro, peça de 

teatro. Numa resenha, o autor comenta e avalia de forma crítica a qualidade dessa obra. 
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A finalidade de uma resenha é informar o leitor sobre o assunto tratado no filme, livro ou peça de teatro, 

destacando os aspectos positivos e/ou negativos. Em algumas resenhas, além de argumentos para convencer o 

leitor a assistir ou não ao filme, podem ser encontradas informações como o nome original da obra, do diretor, a 

duração, entre outras, assemelhando-se, com isso, à sinopse, que também traz essas informações. Mas, os 

objetivos dos dois gêneros diferem. 

As resenhas geralmente são publicadas em jornais, revistas e em sites de divulgação de filmes: a 

linguagem é clara, objetiva e muitas vezes informal, aproximando-se da linguagem das crianças e dos 

adolescentes, nos casos de filmes direcionados a esse público. 

 

Gênero – Sinopse 

A sinopse é um gênero que levanta hipóteses sobre o que irá acontecer em filmes, novelas que se deseja 

assistir ou livros que se deseja ler. 

A finalidade da sinopse de um filme é ajudar as pessoas a decidirem o que irão assistir. Nela, indicam-se 

fatos que iniciarão a história, mas, só até certo ponto, a fim de causar curiosidade e interesse das pessoas pela 

solução do conflito.  

Sinopses e resenhas têm bastantes semelhanças. É preciso cautela para não as confundir. A resenha 

apresenta informações e características de uma obra, fazendo uma crítica da mesma, enquanto a sinopse levanta 

informações iniciais, com o propósito de gerar curiosidade no leitor para que ele seja convencido a assistir ao 

filme. 

Entre as semelhanças desses dois gêneros estão as indicações do nome original da obra, do diretor, a 

duração, ano de lançamento, gênero (público-alvo) etc.; a linguagem clara, geralmente informal e a estrutura em 

parágrafos. 

 

Gênero – Folheto Turístico 

Os folhetos são textos usados para persuadir as pessoas a mudarem de ideia sobre algum assunto, 

mudar de atitude sobre hábitos de higiene, prevenção de doenças ou onde se deseja passar férias.  Quanto ao 

formato, variam bastante, mas, na maioria dos casos, por serem distribuídos nas ruas, precisam ser pequenos e 

geralmente na forma retangular. Também é comum o uso de imagens, gráficos, logomarcas, associadas a frases 

ou pequenos parágrafos. Sua linguagem deve ser objetiva, clara, para que a mensagem seja entendida sem 

dificuldade. O público-alvo é bem definido. 

 

Gênero – Campanha 

Os textos publicitários são um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de 

natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de 

convencer o leitor para a compra de produtos e/ou serviços. 

Geralmente são encontrados nos meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, 

outdoors, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos os quais contém 

uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. 

 

Gênero – Campanha Comunitária 

O objetivo principal é esclarecer a população sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, mobilizá-

la, persuadi-la a colaborar.  Dessa forma, desde o início, o texto deve-se compor de verbos expressos no modo 

imperativo, já que a finalidade é essa (persuadir). Assim, a linguagem utilizada, sempre variando com o público 

para o qual é destinada, tem de estar adequada ao contexto comunicativo, bem como se mostrando um tanto 

quanto atrativa, geralmente expressa em letras garrafais, grandes. 

 

Gênero – Anúncio 
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O gênero textual “anúncio” tem como finalidade divulgar produtos ou serviços, na tentativa de 

persuadir (convencer) o interlocutor a comprar algo ou contratar serviços de alguém.  

Assim como o Cartaz, o anúncio é um texto conciso, cuja linguagem deve ser clara e bastante objetiva. 

Nesse gênero também se faz associação entre a linguagem escrita (através de slogans) e a linguagem não verbal, 

através de imagens atrativas para o leitor. 

Há diversos tipos de anúncios: para vender, trocar, alugar imóveis, veículos, entre muitos outros. Os 

formatos desses textos são também bastante variados. Os suportes desse gênero podem ser revistas, jornais, 

outdoors, TV, internet entre outros. 

 

IMPORTANTE: Anúncios – Classificados – Propagandas 

Os anúncios variam bastante também quanto ao formato. Em alguns casos, confunde-se sua classificação 

com a de outros gêneros. Os classificados, por exemplo, são também chamados de anúncios classificados. Têm 

como objetivo persuadir o leitor a vender, trocar, comprar produtos ou serviços. Seu formato, porém, é bem 

específico: possui um título, retrata as características do produto ou serviço e estabelece um canal entre quem o 

criou e o interlocutor, por meio de telefone, endereço ou e-mail. Os classificados, ao contrário de outros 

anúncios, não utilizam imagens ou ilustrações. 

Outra discussão gira em torno da possível diferença entre Anúncio e Propaganda. Alguns autores os 

definem como sinônimos. Outros gêneros diferentes, explicando que nas propagandas objetiva-se a persuasão 

de ideias, ideologias ou doutrinas, enquanto os anúncios estimulam o aspecto promocional e comercial. Há 

autores, entretanto, que invertem essa definição, atribuindo à propaganda o caráter comercial. 

 

Gênero – Convite 

Tem uma estrutura composta de destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data 

do evento e remetente. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras e é claro, 

o de convidar. Mas também tem outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 

 

Gênero – Cartum  

É um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por 

meio do grafismo e humor. Abrange, hoje, praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica: 

jornais, revistas e a internet. 

O termo cartum é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon (cartão) e que tem origem na 

palavra italiana cartone. Utiliza-se de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as 

onomatopeias. 

A aplicação do termo ocorreu pela primeira vez em 1840, pela revista Punch. A publicação divulgou uma 

série de cartuns em uma paródia aos frescos do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira 

aos acontecimentos da política econômica da época. 

Por meio do cartum, o veículo expõe a opinião, e ponto de vista em um desenho que pode, ou não, ser 

acompanhado de legenda. Também pode ser considerada uma forma de levar ao público leitor de maneira 

diferenciada e rápida ao debate sobre os mais variados temas da atualidade. 

Esse tipo de gênero jornalístico empresta das artes plásticas os elementos necessários para a 

apresentação ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. O grafismo, se utilizando do humor, satiriza 

situações, momentos e pessoas. 

 

Gênero – Charge 

Tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse 

público. Muito usado em jornais e revistas por causa do cunho político e social. 
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É o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com 

um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas. Mas também costuma apresentar pessoas 

envolvidas na política, devido ao seu teor crítico. Podendo conter ou não legendas e balão de fala, faz uso do 

humor.  

De origem francesa, “charger” quer dizer “carga”, ou seja, o uso do exagerado para representar alguma 

situação ou alguém de forma cômica.  A primeira charge publicada no Brasil tinha o título “A Campanha e o 

Cujo", criada por Manuel José de Araújo, em 1837, em Porto Alegre. 

Surgiram no século XIX e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar indignação e 

insatisfação com o governo vigente. O leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os 

acontecimentos ocorridos no mundo todo. O profissional que as desenha, chargista, precisa ter conhecimento 

dos assuntos em pauta para poder retratá-los e transmiti-los de forma objetiva. 

 

Gênero – Classificados de Jornais 

As características estão ligadas principalmente ao modo como os textos são escritos e as informações 

empregadas, sendo da forma mais objetiva possível. 

A sua principal particularidade é a persuasão, visto que o principal objetivo é convencer o maior 

número de leitores. Outra finalidade é a divulgação de aluguéis, vagas de emprego ou até mesmo colocar o 

serviço à disposição de algum contratante. Os anúncios assumem naturezas distintas: venda, troca, aluguel de 

imóveis, veículos, objetos, entre outros. 

A grande maioria apresenta a seguinte estrutura: 

Título: o anunciante deve utilizar da forma mais chamativa possível, sendo direto e bem atrativo, no intuito de 

convencer o leitor, que deve se sentir atraído pelo conteúdo presente no desenvolvimento. 

- Corpo do texto: nele é colocada a descrição do que está sendo anunciando, todas as particularidades inerentes 

ao produto. É necessário que esteja de forma objetiva, clara e com um alto teor de induzimento. 

- Contato: é de extrema importância para manter uma relação entre o emissor e o receptor. 

 

 

É preciso saber mais! 

 

Intertextualidade e Heterogeneidade 

 

A intertextualidade evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado 

gênero. Você pode entender a intertextualidade como uma relação de intergêneros, isto é, um gênero elaborado 

com elementos que remetem a outro gênero.  Um dialogando com o outro. 

Atenção: Intertextualidade = intergêneros = um gênero com a função de outro 

Em princípio, isto não deve trazer dificuldade interpretativa nem para o aluno, tampouco para você, já 

que o predomínio da função persuasiva supera a forma na determinação do gênero poema, o que evidencia a 

plasticidade e dinamicidade dos gêneros. Um aspecto interessante no texto mencionado é que ele apresenta 

uma configuração híbrida, tendo o formato de um poema para o gênero artigo de opinião. Isso configura uma 

estrutura intergêneros, uma relação intertextual. 

Essa relação de intertextualidade deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 

gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais. Toma-se, por 

exemplo, um texto que, embora seja classificado como Carta, traz em um de seus trechos o mito sobre “A 

fundação de Roma”, em outros trechos a exposição do conteúdo sobre a história da fundação de Roma, e em 

outros trechos, a fala da avó se coloca de forma argumentativa. Dessa forma, temos a presença das tipologias 

narrativa, expositiva e argumentativa dentro de um único texto. O que configura a presença da heterogeneidade 

tipológica. 
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Atenção: heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de vários tipos 

Resumidamente, entendemos que um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda 

continuar sendo aquele gênero. Um gênero deve ser determinado pela ação que ele aparece para realizar-se, 

nem pelo conteúdo que reporta, nem pela forma física. 

 

É assim que se fala! 

 

Um dos recursos mais usados para desenvolvimento do léxico (vocabulário) é o uso do dicionário. Antes 

de orientar sua utilização nas aulas, o professor deve orientar os estudantes a utilizarem outras estratégias para 

tentarem entender o sentido de palavras das quais desconheçam o significado.  

a - Pode-se buscar o sentido de uma palavra ou expressão analisando o contexto em que ela aparece, na frase 

ou no período; 

b - Outra maneira é comparando esta palavra com outras que tenham uma estrutura semelhante; 

c - Também se pode pedir aos alunos que troquem a palavra ou expressão por outra e pedir que expliquem o 

significado, comparando para saber se houve mudança de significado ou se a palavra manteve o significado 

original; 

d - Outro uso do dicionário pode ser a solicitação da verificação da escrita correta das palavras, por parte dos 

alunos. 

e -O dicionário também pode ser utilizado para a identificação da classe gramatical das palavras. No caso dos 

alunos do 1º ano, a classe gramatical é trabalhada ainda sem referência ao seu nome formal. 

Nas atividades do bloco Conversando com o texto, explore também o desenvolvimento do vocabulário 

dos estudantes (léxico) através do estudo de expressões informais, termos da linguagem científica, da linguagem 

poética, da linguagem estrangeira (estrangeirismos), além de novas palavras. 

 Lembre-se de orientar o uso dessas novas palavras e expressões nas produções textuais, nas respostas 

das atividades e quando forem se expressar oralmente. Assim, amplia-se e se qualifica o uso que fazemos das 

palavras. 

 

 

É assim que se escreve! 

 

Os blocos AB Conhecer e Vai-vem das palavras contém atividades cujo propósito é o desenvolvimento 

dos aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. Nesses blocos, aborda-se a língua sob os seguintes aspectos:  

• Sintático: parte da língua na qual se estuda o modo como o falante organiza e relaciona as palavras em 

uma oração; 

• Semântico: estuda os sentidos das palavras, de acordo com o contexto; 

• Morfológico: estuda os morfemas, ou seja, tudo que nos diz sobre gênero e número dos substantivos; 

tempo, modo, número e pessoa de um verbo e demais classes gramaticais. 

 

MORFOLOGIA 

1. FONEMAS E SONS 

Alfabeto  

Princípio alfabético  

O desenvolvimento do processo de escrever implica o conhecimento da estrutura fonológica e a 

aptidão para analisar os segmentos desta estrutura; esse conhecimento tornará possível a elaboração de 

representações fonológicas sempre mais próximas às exigidas para a decodificação do sistema de escrita do tipo 

alfabético (Escoriza, 1991). O conhecimento da escrita, ou seja, a identificação de uma notação escrita é anterior 

ao domínio do processo de escrever: o leitor iniciante sabe que é uma escrita, que não é um desenho, mesmo 
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sem saber escrever. Para desenvolver o processo de escrever, o escrevente inicial precisa conhecer as unidades 

linguístico-fonológicas de uma palavra: rimas, sílabas, unidades intrassilábicas, fonos/sons e fonemas. Nesse 

processo de construção da capacidade linguística, a intervenção educativa forma parte integrante. Portanto, o 

professor precisa compreender o processo de transição da oralidade para a escrita que o leitor/escritor inicial 

desenvolve para poder contribuir. 

Grafemas representam fonemas: este é o princípio alfabético. Os grafemas são as letras do alfabeto e 

os fonemas são os valores sonoros da língua. O princípio alfabético é a base, a razão de ser de Sistema Alfabético 

de Escrita. Há outras formas de representar as ideias, como nos sistemas pictográficos. Ou de representar as 

palavras, como no sistema silábico. Nos sistemas alfabéticos, as letras representam os fonemas da língua. 

A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais de A a Z, por uma ordem 

crescente ou decrescente de letras. 

Com a nova reforma ortográfica que entrou em vigor em 2009, as letras K, W e Y voltaram a ser 

utilizadas e com isso nosso alfabeto passou a contar com 26 letras. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

 

Separação silábica 

A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Em português, o 

elemento essencial da sílaba é a vogal.  

Quanto à sua constituição, a sílaba pode ser simples ou composta, e esta última aberta (ou livre) ou 

fechada (ou travada). Diz-se que a sílaba é simples quando é constituída apenas por uma vogal: e, há, ah! Sílaba 

composta é a que encerra mais de um fonema: ar (vogal + consoante), lei (consoante + vogal + semivogal), vi 

(consoante + vogal), ou (vogal + semivogal), mas (consoante + vogal + consoante).  

A sílaba composta é aberta (ou livre) se termina em vogal: vi; é fechada (ou travada) em caso contrário, 

incluindo-se a vogal nasal, porque a nasalidade vale por um travamento de sílaba: ar, lei, ou, mas, um.  

Quanto ao número de sílabas, dividem-se os vocábulos em: 

a) monossílabos (se têm uma sílaba): é, há, mar, de, dê;  

b) dissílabos (se têm duas sílabas): casa, amor, darás, você;  

c) trissílabos (se têm três sílabas): cadeira, átomo, rápido, cômodo;  

d) polissílabos (se têm mais de três sílabas): fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente.  

Quanto à posição, a sílaba pode ser inicial, medial e final, conforme apareça no início, no interior ou no 

final do vocábulo:  

fo né ti Ca 

inicial medial medial Final 

 

Encontros vocálicos  

Chamam-se semivogais as vogais i e u (orais ou nasais) quando assilábicas, as quais acompanham a 

vogal numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Representamos 

as semivogais i (e) por /y/ e u (o) por /w/.  

Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa, na mesma silaba: pai, mãe, 

água, cárie, mágoa, rei. Sendo a vogal a base da sílaba ou o elemento silábico, é ela o som vocálico que, no 

ditongo, se ouve mais distintamente. Nos exemplos dados são vogais: pAi, mÃe, águA, cáriE, mágoA, rEi.  

Observação: Os ditongos, como os demais encontros vocálicos, podem ocorrer no interior da palavra 

(dizem-se intra verbais: pai, vaidade) ou pela aproximação, por fonética sintática, de duas ou mais palavras 

(dizem-se inter verbais: certa idade, inculta e bela).  

Os ditongos podem ser:  

a) crescentes e decrescentes 

b) orais e nasais 
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Crescente é o ditongo em que a semivogal vem antes da vogal: água, cárie, mágoa.  

Decrescente é o ditongo em que a vogal vem antes da semivogal: pai, mãe, rei.  

Como as vogais, os ditongos são orais (pai, água, cárie, mágoa, rei) ou nasais (mãe).  

Os ditongos nasais são sempre fechados, enquanto os orais podem ser abertos (pai, céu, rói, ideia) ou 

fechados (meu, doido, veia). Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a 

vogal: mãe. 

Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Os tritongos podem 

ser orais e nasais. Orais  

1) /way/: quais, paraguaio; 2) /wey/: enxaguei, averigueis; 3) /wiw/: delinquiu. 

Nasais 

1) /wãw/: mínguam, saguão, quão; 2) /wẽy/: delinquem, enxáguem; 3) /wõy/: saguões. 

Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes por guardarem sua individualidade fonética: 

saída, caatinga, moinho. Isto se dá porque a passagem da primeira para a segunda se faz mediante um 

movimento brusco, com interrupção da voz. 

 

Acento de intensidade 

Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em sólida, 

barro, poderoso, material, há uma sílaba que se sobressai às demais por ser proferida com mais esforço 

muscular e mais nitidez e, por isso, se chama tônica: sólida, barro, poderoso, material. As outras sílabas se 

dizem átonas e podem estar antes (pretônicas) ou depois (postônicas) da tônica: po – de – RO – so (RO sílaba 

tônica, demais sílabas átonas). 

Diz-se que nas sílabas fortes repousa o acento tônico do vocábulo (acento da palavra ou acento 

vocabular). Existem ainda as sílabas semifortes chamadas subtônicas que, por questões rítmicas, compensam o 

seu afastamento da sílaba, tônica, fazendo que se desenvolva um acento de menor intensidade – acento 

secundário.  

 

Posição do acento tônico 

Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos de duas ou mais sílabas podem ser:  

a) oxítonos: o acento tônico recai na última sílaba: material, principal, café;  

b) paroxítonos: o acento recai na penúltima sílaba: barro, poderoso, Pedro;  

c) proparoxítonos: o acento tônico recai na antepenúltima sílaba: sólida, felicíssimo. 

 

Acentuação: 

- Oxítonas: são acentuadas as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), como em babá, café, cipó (babás, cafés, 

cipós). Também são acentuadas as oxítonas terminadas em EM (amém, também) e ENS (parabéns). 

Observação: A regra para a acentuação de monossílabos é semelhante à da acentuação das oxítonas. Os 

monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s) e O(s) são acentuados. 

Exemplos: PÁ – RÉ – NÓ. 

 

- Proparoxítonas: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

Exemplos: pálido, lépido, lâmpada etc. 

 

A acentuação das palavras paroxítonas; 

1. Os acentos agudos ou circunflexos devem aparecer nas paroxítonas terminadas em: R - Câncer, revólver 

X - Fênix, tórax  

N - Hífen, Éden  

L - Amável, difícil 
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Dica: Aconselha-se, para se lembrar desta regra, a memorizar as letras R X N L associando-as à palavra 

ROUXINOL. 

 

2. As demais paroxítonas a serem acentuadas terminarão em 

I - Júri, pônei  

IS - Lápis, fósseis 

Ã/ÃS - Órfã, ímãs  

ÃO/ÃOS - Sótão, órgãos  

US - Bônus, vírus  

UM/UNS - Fórum, álbuns  

PS - Bíceps, fórceps 

 

Novos tempos, novas mudanças – Novo acordo ortográfico 

1. Nos acentos gráficos: 

a) Palavras terminadas em “ôo(s)” perdem o acento circunflexo: voo(s), enjoo(s), perdoo, magoo, abençoo, etc. 

b) Verbos terminados em “êem” perdem o acento circunflexo: eles creem, deem, leem, veem, releem, preveem 

etc. 

Observação: as formas plurais dos verbos TER e VIR e seus derivados mantêm o acento circunflexo: eles têm, 

eles vêm, eles detêm, eles intervêm etc. 

c) A vogal tônica do hiato formado com ditongo decrescente perde o acento agudo: fei-u-ra, bai-u-ca, Bo-cai-u-

va etc. 

Observação: o acento agudo permanece se o hiato não é formado com ditongo decrescente: sa-ú-de, ga-ú-cho, 

con-te-ú-do, sa-í-da, pre-ju-í-zo etc. 

d) Os ditongos abertos “éi” e “ói”, em palavras paroxítonas, perdem o acento agudo: i-dei-a, as-sem-blei-a, ge-

lei-a, eu-ro-pei-a, joi-a, eu a-poi-o, he-roi-co, as-te-roi-de, an-droi-de etc. 

Observação.: o acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossílabas: papéis, anéis, pastéis, herói, 

destrói, troféu, chapéu, réu, céu, dói etc. 

e) Palavras homônimas que perderam o acento diferencial de timbre ou tonicidade: ele para, o(s) pelo(s), eu 

me pelo (tu te pelas, ele se pela), o(s) polo(s), a pera. 

Observação: o verbo PÔR e a forma PÔDE (passado do verbo PODER) mantiveram o acento circunflexo. 

 

2. No uso do trema: 

Foi abolido: frequente, consequência, tranquilo, aguentar, bilíngue, linguiça, arguição, etc. 

Observação: o trema só foi mantido nas palavras derivados de nomes estrangeiros: mülleriano... 3ª) No uso do 

hífen: 

 

Perdem o hífen: 

a) Palavras compostas com elemento de conexão: dona de casa, pé de cabra, quartas de final, mão de obra, dia 

a dia, passo a passo, sobe e desce, disse me disse etc. 

Observação: as palavras ligadas à zoologia e à botânica mantiveram o hífen: joão-de-barro, copo-de-leite etc. 

b) Palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por “H” 

ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: autoatendimento, autorretrato, autossustentável, antivírus, antiético, 

antissocial, antirracista, infraestrutura, contraindicação, minissaia, minirreforma etc. 

 

Observação: o hífen se mantém se a palavra seguinte começar por “H” ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: 

auto-hipnose, anti-horário, infra-hepático, mini-hospital, contra-ataque, sobre-erguer, anti-inflacionário, anti-

inflamatório, auto-observação, micro-ondas etc. 
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c) Todas as palavras derivadas com o prefixo “co-“: coprodução, cofundador, coirmão, coabitar, coerdeiro, 

cosseno, corresponsável, etc. 

d) Todas as palavras formadas com o advérbio NÃO ficam separadas sem hífen: não fumante, não agressão, 

não governamental, não pagamento etc. 

 

GRAFEMAS E FONEMAS 

a- A letra C pode representar os fonemas /k/ e /s/.  

- Antes de A, O e U, o C representará o som /k/. Esse som será também reproduzido pelo C antes de 

consoantes.  

 - Antes de Ee de I, pronuncia-se o C da seguinte maneira: /s/. 

Observações: O som /s/ pode ser reproduzido antes de A, O e U utilizando-se o Ç (cê cedilhado). O Ç (cê 

cedilhado) não pode, no entanto, ser usado no início das palavras. 

 

b- As letras S, C, X e o Z podem representar o som /s/. 

- O som /s/ será representado: 

- pelo S no início e no fim de algumas palavras; 

- pelo C, antes de Ee de I; 

- pelo X, no meio de algumas palavras como máximo, próximo etc.; 

- pelo Z, no final de algumas palavras. 

 

c- Além da letra C, as letras QU podem, juntas, representar o som /k/, quando for utilizado antes de “e” e de “i”. 

 

d- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 

exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 

 

e- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 

exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 

 

f- O som de O e de U no final das palavras.  

Para escolher corretamente entre as letras O ou U no final das palavras, verifique qual é a sílaba mais forte da 

palavra. Se a sílaba tônica for a penúltima, como em CARRO, deve-se escrever O no final. Caso a sílaba mais forte 

seja a última, como em CAJU, então, deve-se escrever U no fim, e sem acento.  

Observação: A letra U só será acentuada quando ficarem isoladas na sílaba (hiato), no meio da palavra (SA-Ú-DE) 

ou no final (A-CA-RA-Ú, GRA-JA-Ú). 

 

g- Os fonemas /f/ e /v/ são exemplos de sons consonantais representados exclusivamente por duas letras, o F e 

o V. Não podemos, portanto, confundi-los ao escrever palavras como CAVALO e FAZER. 

 

h- Não temos dúvida alguma quando temos que escrever a letra G ou o J antes de A, O ou U, como quando 

vamos escrever as palavras GALINHA, GOSTO, GULA, JANELA, JOGO, JULGAMENTO. Já em palavras como GESTO 

e JEITO, pode-se hesitar entre escrever com G ou com J. O som reproduzido pelo G e pelo J nestas duas palavras 

é/ ʒ /. Nesses casos, não há regras específicas a não ser recorrer à etimologia (origem) das palavras. Por isso, leia 

muitos textos e preste bastante atenção quando esse som ocorrer. 
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i- A letra S, além de representar o som /s/, pode também representar o som /z/. Para saber se devemos usar as 

letras S ou Z para representar o som /z/, é necessário procurar a origem da palavra. Se ela contiver S, ele será 

conservado; se tiver Z, conservará o Z; quando não contiver S nem Z, ela será escrita com Z. 

 

j - Para representar o som /R/ entre vogais (como em carro), escrevemos RR. Se esse som vier entre consoante e 

vogal (ou vice-versa), no início ou no final das palavras, deveremos escrever apenas R (como em prato, parto, 

Raimundo, gastar). 

 

k - No início das palavras, a letra H não representa som. Para representar algum som, o H deverá vir 

acompanhado das letras N, C e L, como em MANHÃ, ACHO e MOLHADO. Nesses casos, porém, não acontecem 

encontros consonantais, mas DÍGRAFOS. 

Os dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar apenas um som, podendo aparecer 

com duas letras repetidas ou “dobradas”, como em caRRo, goRRo, aSSado, foSSe; ou juntando letras diferentes, 

tal qual CHuva, gaNHava, oLHo, em que o H junta-se ao C, ao N e ao L para representar som. Há ainda os dígrafos 

QU, como em QUente e líQUido, e GU, como em GUitarra e GUerreiro. 

 

l - Nas palavras com Z, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com Z 

no início: Zanga, Zumbido; no meio: beleZa, certeZa; no fim: raiZ, cicatriZ. 

Uso da letra Z: 

- Em palavras derivadas de outras escritas com z no radical. Cicatriz – cicatrizar. 

- Em substantivos abstratos formados a partir de adjetivos mais os sufixos -ez ou –eza. Belo – beleza. 

- Em verbos formados com o sufixo verbal -izar a partir de substantivos formados pelo sufixo -ização, quando não 

houver um s no radical da palavra de origem. Canal – canalização – canalizar. 

- Em palavras terminadas em: -zinho, -zinha, -zito, -zita, -zal, -zeiro, -zarrão, -zona, -zorra, -zada e -zudo. 

Homenzinho, mulherzona, amorzinho.  

 

m- Para saber se devemos escrever “e” ou “i” no final de uma palavra, precisamos observar a sílaba tônica (a 

sílaba produzida com “mais força”). Quando a sílaba tônica for a última sílaba, devemos escrever a letra “i” 

(como em par-ti). Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba (como em par-te), então, devemos escrever “e”. 

 

n- Antes de P e de B, quando houver um som nasal, devemos escrever sempre a letra M. A razão para esta regra 

deve-se ao modo como esses sons são produzidos. As consoantes P e B são chamadas bilabiais, ou seja, são 

produzidas pressionando os lábios, inferior e superior, da mesma forma como é produzido o som da letra M. 

 

o- Palavras terminadas com L e U se for verbo e estiver na 3ª pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como: 

cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência (terminação) dos verbos para 

esse tempo, modo e pessoa. 

Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L, como em: Natal, farol, castiçal, avental, legal, 

fiel, espanhol etc.  

Observação: para alguns casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência – eu – é escrito 

com U: europeu, filisteu, hebreu.  

 

p- Além dos CH, NH, LH, QU, GU, RR e SS, o dígrafo SC, que representa o som / s / como nas palavras naSCer, 

creSCer, deSCendente etc. Cuidado, porém, para os casos em que cada letra representar um som. Por exemplo: 

piSCar, caSCa, páSCoa etc., onde cada letra reproduz um som diferente, / s / e / k /, respectivamente. 
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q- GUE pertence ao grupo silábico GA, GUE, GUI, GO, GU. Na maioria das palavras, nas sílabas GUE e GUI, a vogal 

U não é lida, mas permite a diferenciação das sílabas GE e GI, cuja fonética corresponde a JE e JI. Em algumas 

palavras, a semivogal U é lida, como em bilíngue, lingueta e aguentar. Essa sílaba pode ocorrer no início (guerra), 

no meio (cegueira) e no fim das palavras (sangue).  

 

r- Palavras com QU têm uma particularidade importante. Dependendo da vogal que se segue, QU pode ser um 

dígrafo ou não. QU é considerado um dígrafo consonantal quando a junção das duas letras forma um único som 

consonantal, não sendo a vogal U pronunciada. Isso ocorre quando seguido das vogais e ou i. Exemplo: queda, 

quebra. QU não é considerado um dígrafo consonantal quando a vogal U é pronunciada, mantendo cada letra 

sua unidade sonora. Isso ocorre quando seguido das vogais A ou O. Exemplo: quase, enquadrar, aquoso, 

quociente. 

 

 

2. MORFOLOGIA 

COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO  

Basicamente, existem na língua portuguesa dois processos que dão origem às palavras: composição e derivação. 

COMPOSIÇÃO 

No processo de composição, sempre há mais de um radical.  

Ex.: duas palavras distintas que somadas dão um significado completamente novo, como no caso de “automóvel” 

= “auto” + “móvel”  

 

DERIVAÇÃO  

No processo de derivação, devemos partir de um determinado radical. 

Exemplos: palavra primitiva “mar”, dela podemos obter outras palavras novas, como “marinheiro”, “marujo”, 

“marítimo”, entre outras. 

Atenção: Os prefixos e sufixos fazem parte da formação das palavras derivadas. 

 

PREFIXOS 

Morfema que é adicionado antes do radical na palavra, modificando ou não seu sentido original. Podem ser 

prefixos de negação, de privação, de oposição, de duplicidade, de repetição e de distância, de reduplicação etc. 

Há prefixos de origem grega e latina que expressam sentido de 

a- contrário, privação, negação: i-, in-, im-, des-. 

Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo, desleal. 

b- duplicidade: di-, bi-. 

Exemplo: dissílabo, bicampeão. 

 

SUFIXOS 

Morfema que sucede o radical da palavra, de forma que acaba por modificar seu sentido, alterando a classe 

gramatical a qual pertence. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. 

a- Sufixo ÃO que indica aumentativo de algo, maior ou algum valor pejorativo.   

Exemplo: casarão, latão, caldeirão, vozeirão, boqueirão, homenzarrão etc. 

b- sufixo INHA que indica diminutivo, afeto, carinho, ironia. 

Exemplo: casinha, lapisinho, papelzinho, mãozinha etc. 

c- sufixo de ofício:-EIRO, -EIRA. 

Exemplos: lanterneiro, bombeiro, copeira etc. 

d- sufixo de lugar: -IA, -DOURO 

Exemplos: delegacia, matadouro etc. 
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e- sufixo de instrumento:-ADA, EIRO 

Exemplos: unhada, martelada, chuveiro etc. 

f- sufixo de ação: -ADA, -AGEM, -ANÇA, -ARIA, -ERIA, -ATA, -ÇÃO, -URA, -ELA, -ENÇA, -ÊNCIA, -MENTO, -OR, -

ÃO, -EIRO 

Exemplos: cabeçada, aprendizagem, esperança, pirataria, selvageria, passeata correção, formatura, olhadela, 

parecença, continência, juramento, temor, discussão, tremedeira etc. 

g- sufixo de naturalidade: -ANO, - EIRO, -ENHO, -ENO, -ENSE, -ÊS 

Exemplos: Pernambucano, italiano, luterano, republicano, brasileiro, salvadorenho, chileno, cearense, português, 

etc. 

h- sufixos verbais: forma verbos: 

Exemplos: dedo/dedilhar, chuva/chuviscar etc. 

i- sufixo adverbial: forma advérbios 

Exemplos: feroz/ferozmente etc. 

 

 

CLASSES GRAMATICAIS 

SUBSTANTIVO: palavra que dá nome/nomeia pessoas, lugares, objetos, sensações etc. 

Quanto à forma, os substantivos podem ser classificados em: simples, compostos, primitivos e derivados.  

a) Quando o substantivo dá nome a pessoas, cidades, países etc., ele é chamado de substantivo PRÓPRIO. Outra 

dica importante é que ele sempre começa com letra maiúscula. 

b) Quando o substantivo nomeia categorias de seres e objetos, e não se refere a um ser ou objeto em especial, 

ele é classificado como substantivo COMUM.  

Os substantivos comuns são escritos iniciando com letra minúscula. 

SIMPLES- Quando possui apenas uma palavra ou um termo. Exemplos: tempo, flor, sol, chuva. 

COMPOSTO - Quando possui mais de uma palavra ou de um termo. Exemplos: passatempo, couve-flor, girassol, 

guarda-chuva. 

Os substantivos podem também ser classificados em PRIMITIVO (se a palavra estiver em sua forma original) ou 

DERIVADO (se forem formados a partir de outra palavra). 

Exemplo: pedra (primitivo) / caderneta (derivada de caderno). 

Os substantivos lâmpada e mala designam seres com existência própria, que são independentes de outros seres. 

São assim, substantivos CONCRETOS. Substantivo Concreto é aquele que designa o ser que existe, 

independentemente de outros seres. 

Obs.: os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. 

O substantivo beleza designa uma qualidade. Substantivo ABSTRATO é aquele que designa seres que dependem 

de outros para se manifestar ou existir. A beleza não existe por si só, não pode ser observada. Só podemos 

observar a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. A beleza depende de outro ser para se manifestar. 

Portanto, a palavra beleza é um substantivo abstrato. 

Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser 

abstraídos, e sem os quais não podem existir. 

Quanto à classificação, os substantivos também podem ser COLETIVOS. Esses substantivos designam um 

conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie: bando, congresso, alcateia, povo, coro. 

 

As demais classificações do substantivo serão trabalhadas nos anos posteriores ao 4º ano. 

FLEXÃO DO SUBSTANTIVO: 

-gênero: masculino / feminino; 

- número: singular / plural. 

- grau do substantivo: 
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- Aumentativo: quando for indicado aumento; 

- Diminutivo: quando for indicada diminuição; 

- Normal: quando não for indicada diminuição nem aumento do substantivo. 

Atenção: Existem ainda outros tipos de substantivos, como os simples e compostos, coletivos, concretos e 

abstratos, entre outros. 

 

Grau diminutivo do substantivo: 

- Analítico – acontece quando se acrescenta uma palavra para indicar a diminuição (casa pequena, pouco 

tempo). 

- Sintético – quando se acrescentam os sufixos INHO(A) ou ZINHO(A), como em cachorrINHO e leãoZINHO. 

 

FLEXÃO DE GÊNERO – masculino e feminino 

Na língua portuguesa há dois gêneros: o masculino, antecedido pelo artigo "o"; e o feminino, antecedido pelo 

artigo "a". 

Exemplos.: 

o sabão – o carro – o colchão – o sol – o macarrão 

a espuma – a mesa – a colcha – a nuvem – a salada 

 

Os substantivos podem ser biformes e uniformes. 

a) substantivos biformes – são aqueles que possuem duas formas para indicar o gênero. Exemplos de algumas 

formas de substantivos biformes. 

- Grande parte dos substantivos terminados em - o (forma masculina), mudam para - a (forma feminina). 

Exemplos: o menino – a menina / o boneco – a boneca. 

- Os substantivos terminados em -ão (forma masculina) podem passar para -ã, -oa ou ainda para -ona na forma 

feminina. 

Exemplos: o capitão – a capitã / o leão – a leoa / o valentão – a valentona. 

- Na maioria dos substantivos terminados em - or (forma masculina) acrescenta-se - a na sua forma feminina. 

Exemplos: o cantor – a cantora / o animador – a animadora / o vendedor – a vendedora. 

- Porém, alguns substantivos terminados em - or (forma masculina) substituem o sufixo - or por -eira em sua 

forma feminina. 

Exemplos: o lavador – a lavadeira / o arrumador – a arrumadeira. 

- Alguns substantivos terminados em - e (forma masculina) mudam a terminação para - a (forma feminina). 

Exemplos: o governante – a governanta / o mestre – a mestra / o monge – a monja 

- Nos substantivos terminados em - ês, l e z (forma masculina) acrescentamos - a no feminino. 

Exemplos: o camponês – a camponesa / o bacharel – a bacharela / o juiz – a juíza. 

- Alguns substantivos que indicam ocupação ou título formam o feminino com os sufixos - esa, - essa e - isa. 

Exemplos: o barão – a baronesa / o conde – a condessa / o sacerdote – a sacerdotisa. 

- Outros não se enquadram em nenhuma dessas normas, como: ateu – ateia / ator – atriz / avô – avó / 

embaixador – embaixatriz / europeu – europeia. 

 

b) Substantivos uniformes: são aqueles que possuem apenas uma forma para os dois gêneros. Eles podem ser 

comuns-de-dois, epicenos e sobrecomuns. 

Comuns-de-dois: São aqueles que diferenciam o gênero através da anteposição do artigo o (masculino) e do 

artigo a (feminino). 

Exemplos: o capitalista – a capitalista / o estudante – a estudante / o cliente – a cliente 

Epicenos: são os nomes de animais e plantas que diferenciam os gêneros acrescentando as palavras macho e 

fêmea. 
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Exemplos: cobra macho – cobra fêmea / peixe macho – peixe fêmea 

Sobrecomuns: são aqueles que possuem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. 

Exemplos: a criança; o indivíduo; a testemunha. 

 

 

FLEXÃO DE NÚMERO – singular e plural 

a - Em geral, fazemos o plural das palavras acrescentando a letra S. Nos verbos, além de S, também indicam 

plural as desinências IS, M, AM, EM e ÃO. Há, porém, casos em que, ainda que terminem com essas letras, as 

palavras não estão no plural, como vemos em CAIS, SOM, TAMBÉM e PÃO (estas palavras não são verbos). 

 

b - Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam-se no plural, trocando o L por IS. Por exemplo: 

quintal - quintais; caracol – caracóis; hotel - hotéis 

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 

 

c - Os substantivos terminados em ÃO fazem o plural de três maneiras. 

- substituindo o -ão por -ões: Por exemplo: ação - ações 

- substituindo o -ão por -ães: Por exemplo: cão - cães 

- substituindo o -ão por -ãos: Por exemplo: grão - grãos 

 

d- Os substantivos terminados em M troca-se por NS: Por exemplo: item – itens; nuvem – nuvens. 

 

e - Substantivos terminados em -R, -Z E -S é feita acrescentando - ES à palavra no singular. Por exemplo: mulher - 

mulheres; hambúrguer - hambúrgueres; açúcar - açúcares; Além de -Z no singular para -ZES no plural: Por 

exemplo: raiz - raízes; gravidez – gravidezes. 

 

f – Palavras adjetivas terminadas em OSO, OSA, derivadas de substantivos como gosto e fama que derivam para 

gostoso e famosa, fazem plural com acréscimo de S. Gostosos e famosas. 

 

ADJETIVO: palavra que acompanha (aparece próxima ao) o substantivo, para fazer referência a uma 

característica. Diz-se, às vezes, que o adjetivo se refere a uma qualidade do substantivo (pessoa, objeto, lugar). 

Exemplo: país bonito (característica do país) 

     frutos gostosos, macios (características dos frutos) 

 

Locução adjetiva: é a junção de duas palavras (uma preposição e um substantivo) que equivalem a um adjetivo.  

Os adjetivos variam em gênero (masculino e feminino) e em número (singular e plural) conforme o 

substantivo que caracterizam: 

Exemplo: casa velha; casas velhas; 

Adjetivos simples e compostos 

Os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas um radical, ou compostos, sendo formados por dois 

ou mais radicais. 

- Exemplos de adjetivos simples 

A maçã é vermelha. 

O menino é muito bonito. 

- Exemplos de adjetivos compostos 

Meu vestido verde-escuro está estragado. 

Que menino mal-educado! 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 63 

Gênero dos adjetivos: masculino e feminino 

Relativamente ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. 

Adjetivo biforme 

Os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. 

Exemplo: Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. 

Adjetivo uniforme 

Os adjetivos uniformes, também chamados de adjetivos comuns de dois gêneros, apresentam sempre a mesma 

forma, quer no gênero feminino, quer no gênero masculino.  

Exemplo: Helena é uma menina feliz. Paulo é um menino feliz. 

Normalmente, os adjetivos terminados em -e, -z, -m e -l são adjetivos uniformes. 

Número dos adjetivos: singular e plural 

Existem regras diferentes para a formação do plural dos adjetivos simples e para a formação do plural dos 

adjetivos compostos. 

Plural dos adjetivos simples 

Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras de formação do plural dos 

substantivos: 

Exemplo: A pera madura. As peras maduras. 

Plural dos adjetivos compostos 

Para a formação do plural dos adjetivos compostos, a regra indica que apenas o último elemento varia em 

número, indo para o plural. Contudo, o adjetivo composto se mantém invariável se for formado por um 

substantivo no último elemento. 

Exemplos com flexão do último elemento: Minha tia é afro-brasileira. Minhas tias são afro-brasileiras. 

Exemplos com adjetivos compostos invariáveis: A parede é amarelo-canário. As paredes são amarelo-canário. 

 

ARTIGO: são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número (singular ou plural) e o seu 

gênero (masculino ou feminino). Podem ser classificados em artigos definidos e indefinidos. 

Artigos definidos determinam os substantivos: O garoto saiu rápido. Principais: o, a, os, as 

Artigos indefinidos indeterminam os substantivos: Um garoto saiu rápido. Principais: um , uma, uns, umas. 

 

NUMERAL 

É a palavra que demonstra a quantidade ou a ordem em que ocupam em uma série. Pode ser: cardinal, 

ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo, romano e outros. 

CARDINAL - indicam a quantidade exata dos seres. Exemplo: dois, cinco, nove, quinze, etc. 

ORDINAL - indicam a ordem que ocupam em uma série. Eles indicam ordem, posição ou lugar de algo ou de 

alguma coisa. Exemplo: primeiro, segundo, septuagésimo, quinquagésimo, etc. 

MULTIPLICATIVO - são aqueles que fazem referência a uma quantidade que foi multiplicada. Exemplo: dobro, 

triplo, etc. 

FRANCIONÁRIO – se referem ao fracionamento de uma unidade, de um todo, indicando assim suas frações, 

divisões e partes. Exemplo: meio, metade, três quartos etc. 

 

PRONOMES: são palavras que podem substituir, acompanhar ou se referir a um nome, qualificando-o de alguma 

maneira. Entre os tipos de pronomes, estão: 

PESSOAIS 

- retos: refere-se a uma das três pessoas do discurso [1ª – eu/nós; 2ª – tu/vós; e 3ª – ele-ela/eles-elas]; 

Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Eles podem variar em número 

(singular/plural), gênero (masculino/feminino) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª). 

- oblíquos: funcionam sempre como complementos de verbos e se apresentam sob duas formas: 
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Átonos – são empregados sem preposição: Exemplo - Indaguei-lhe acerca do acontecido. Principais: me, te, nos, 

vos, se, o, a, os e as. 

Tônicos – são obrigatoriamente regidos de preposição: Exemplo - Disseram a mim toda a verdade. Principais: 

mim, ti, si, ela. 

Após as formas verbais terminadas em som nasal, os pronomes átonos o(s), a(s) assumem as formas “no(s)” e 

“na(s)”: 

Exemplo: Todos davam a menina por perdida. Todos davam-na por perdida. 

    Puseram o livro sobre a mesa. Puseram-no sobre a mesa. 

 

POSSESSIVOS: indica a qual pessoa do discurso algo pertence; [meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s) 

nosso (s), nossa (s); vosso (s), vossa (s)]. 

 

DEMONSTARTIVOS: são utilizados para explicitar a posição de uma dada palavra em relação a outras ou ao 

contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Principais: este, esta, isto, esse, 

essa, isso, aquele, aquela, aquilo, seguidos de suas formas plurais. 

 

RELATIVOS: aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. 

Introduzem as orações subordinadas adjetivas.  

Por exemplo: O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. 

 

VERBO: palavra que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno da natureza), localizando-o em determinado 

tempo (presente, passado ou futuro).  

Os verbos são agrupados conforme sua terminação no infinitivo (nome do verbo ou sua forma inicial). 

Dessa forma, temos três grupos ou CONJUGAÇÕES: 

- os verbos terminados em AR (cantar, falar etc.); 

- os verbos terminados em ER (vender, viver etc.) e OR (compor, supor etc.); 

- os verbos terminados em IR (partir, ouvir etc.). 

O infinitivo dos verbos, também chamado de nome do verbo, é a forma primitiva dele. Termina com a 

letra R e não varia em tempo ou em pessoa. 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 

- Presente: indica o fato no momento em que se fala (Eu canto); 

- Pretérito (passado): indica um fato que já ocorreu (Eu cantei); 

- Futuro: indica um fato que irá acontecer (Eu cantarei). 

Observação: as formas verbais podem ser associadas a um dos pronomes pessoais (ou pessoas do discurso). 

 

Modo Verbal: a flexão de modo dos verbos indica a atitude das pessoas verbais em relação ao fato enunciado, 

podendo se expressar:  

- CERTEZA em relação ao fato expresso, temos o MODO INDICATIVO. Exemplo: “a Onça resolveu se aproveitar 

da situação”; “o toque nos animais permite a formação de imagens no cérebro das crianças”.  

 

- DÚVIDA ou incerteza sobre o acontecimento, temos o MODO SUBJUNTIVO. Exemplo:  “Se poluíssemos menos 

...”  “Quando eu mudar de atitude... “ 

- ORDEM, PEDIDO, CONSELHO, temos o MODO IMPERATIVO. Exemplo:  “Coloque cacos de telha no fundo do 

vaso...” 

O modo verbal no IMPERATIVO, que expressa uma ordem, pedido, recomendação, alerta, convite, 

conselho, súplica etc. 

Outros Exemplos: 
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Vamos, corram! 

Perdoe-me, eu lhe imploro. 

Por favor, diga-me onde fica esta praça. 

Organizem-se rapidamente. 

Faça o que digo, agora! 

O imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos: 

a) No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular (eu). 

b) O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no 

futuro. 

 

INFINITO DOS VERBOS – não está relacionado com nenhum tempo ou modo verbal. É uma das formas nominais 

dos verbos, juntamente com o gerúndio e o particípio. Exemplo: falar, estudar, partir etc. 

 

CONJUNÇÕES: são palavras invariáveis que servem para unir, conectar orações, estabelecendo uma relação de 

dependência entre eles ou de simples coordenação, acrescentando-lhes algumas circunstâncias.   Geralmente 

elas aparecem no meio da frase, como em “Feche as janelas porque está chovendo”, mas, podem também 

aparecer no início, quando for feita inversão da ordem da frase, como em: “Quando chegou ao portão, o rapaz 

ficou mais tranquilo”.  São muitas as circunstâncias expressas pelas conjunções.  

No 4º ano, as conjunções coordenativas (que unem orações independentes) são mais comuns, podendo 

indicar ideia de:  

- adição (acréscimo à frase): Exemplo: “Ele é um profissional sério e competente.” 

- explicação (explicação da informação do período anterior): Exemplo: “Feche as janelas porque está chovendo”  

- alternância (relação de alternância):  Exemplo: “Decida-se rapidamente, ou você vai mais cedo ou não precisa ir 

mais.”  

 

Pode-se introduzir, também, o estudo sobre conjunções subordinativas (que unem períodos que 

mantém relação de dependência entre si). As conjunções subordinativas mais comuns no 4º ano são:  

- temporais: indicam ideia de tempo. Exemplo: “Quando chegou ao portão, o rapaz ficou mais tranquilo”.  

- causais: exprimem motivo, causa. Exemplo: “Estou ansioso, porque amanhã é meu aniversário.” 

 - comparativas: estabelecem ideia de comparação. Exemplo: “Ela chorava como uma criança que havia se 

perdido.”  

 

ADVÉRBIOS: modificam VERBOS, ADJETIVOS ou a eles próprios. Assim como as conjunções, acrescentam 

determinadas circunstâncias, porém, estas são relacionadas à ação verbal. As circunstâncias expressas pelos 

advérbios (e pelas locuções adverbiais) são: 

- lugar: ali, acolá, aqui, acima, abaixo, além, adiante, atrás, dentro, longe, perto etc.  

- modo: depressa, devagar, calmamente, bem, mal, à vontade, aos poucos, às pressas etc.  

- dúvida: talvez, porventura, será, quem sabe etc.  

- tempo: agora, amanhã, antes, ontem, breve, cedo, nunca, depois, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, em 

breve.  

- afirmação: sim, certamente, realmente etc. - negação: não, nunca, jamais, tampouco etc.   

- intensidade: mais, muito, bastante, demais, mais, menos, quase, pouco etc. - instrumento: com lápis, de 

bicicleta, de avião, com a pá, com a tesoura etc.  

- ordem: depois, primeiramente, ultimamente etc.  

As demais classificações do advérbio serão trabalhadas nos anos posteriores ao 4º ano. 
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PREPOSIÇÕES: a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação donde, 

geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. 

Exemplo: O navio veio de São Paulo (ideia de lugar); Os prisioneiros eram colocados em fila (ideia de modo); Por 

dois anos ele viveu aqui (ideia de tempo). 

Principais preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, 

sobre, trás. 

 

INTERJEIÇÃO: palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, ou que procura agir sobre 

o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de 

estruturas linguísticas mais elaboradas.  

Exemplo: Droga! Preste atenção quando eu estou falando!; Ah! Volte aqui! 

 

 

3. SINTAXE 

Estudo de regras que regem a construção de frases, a disposição das palavras na frase e das frases no 

discurso. 

SUJEITO: as palavras sobre as quais os verbos se referem nessas frases são o sujeito da oração. Em outras 

palavras, sujeito é o termo da oração sobre o qual se fala algo. 

A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito, ou seja, onde se concentra a ideia 

central da oração. 

 

TIPOS DE SUJEITO 

SUJEITO SIMPLES – possui apenas um núcleo na oração. Exemplo: Os garotos saíram para o futebol. 

SUJEITO COMPOSTO – possui dois ou mais núcleos na oração. Exemplo: Jogadores e torcedores reclamaram da 

arbitragem. 

 

PREDICADO: palavras que falam algo sobre o sujeito. 

Quando o núcleo do predicado for um verbo, ele será classificado como predicado verbal. Quando o 

núcleo do predicado for um substantivo ou um adjetivo, ele será classificado como predicado nominal. E, se o 

predicado possuir dois núcleos (um verbo e um nome), será classificado como predicado verbo-nominal. 

Exemplos: 

- “Dona Mariana aproximou-se de Luisinho.” (predicado verbal – aproximou-se expressa uma ação do sujeito) 

- “Minha mãe é diferente.” (predicado nominal – diferente é uma característica do sujeito) 

- A cegonha partiu triste. (predicado verbo-nominal – partiu expressa uma ação e triste é uma característica do 

sujeito)  

Importante: Toda e qualquer oração, necessariamente se estrutura em torno do sujeito e do verbo, tendo como 

constituintes os complementos verbais, predicativos ou elementos circunstanciais. 

 

FRASE, ORAÇÃO e PERÍODO 

Frase: é uma reunião de palavras que forma sentido completo. Pode ter verbo ou não. 

 Outra característica importante é que as frases começam com letra maiúscula. 

 

TIPOS DE FRASE: 

- Declarativas: quando se informa ou declara algo. Podem ser afirmativas (“Luisinho morria de amores por 

aquela professora.”) ou negativas (Não posso deixá-la ver o que estou fazendo); 

-Interrogativas: quando o emissor faz uma pergunta direta (“Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 

insolente?”) ou indireta (Gostaria de saber sobre a recompensa que você ofereceu.); 
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-Imperativas: quando se dá um conselho, uma ordem ou se faz um pedido (“Dê o fora e se cuide para nunca mais 

chegar perto de minhas garras!”); 

-Exclamativas: quando o emissor exprime alguma emoção – medo, surpresa, susto, alegria, etc. (“Mas que 

cegonha pedinchona!”). 

 

ORAÇÃO é um conjunto linguístico que é estruturado em torno de um verbo (ou uma locução verbal). Diferente 

da frase, a oração pode não ter sentido sozinha, mas, ainda assim será uma oração. 

 

PERÍODO é um enunciado formado por uma ou mais orações. Quando houver apenas uma oração (um verbo) no 

enunciado, o período será chamado de período simples. Se houver duas ou mais orações (dois ou mais verbos), o 

enunciado será chamado de período composto. 

 

PERÍODO SIMPLES OU COMPOSTO 

Período simples: composto por apenas uma oração. Essa oração recebe o nome de oração absoluta. Exemplo: 

João foi à festa. 

Período composto: se compõe de duas ou mais orações. Pode receber dois nomes: Composto por Coordenação 

ou Composto por Subordinação. 

Coordenação: as duas orações se apresentam de maneira independente uma da outra. Exemplo: Ontem comi 

picanha e bebi refrigerante no restaurante. 

Subordinação: é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas (subordinada) 

depende sintaticamente da outra (principal). Exemplo: Não fui à aula porque estava doente. 

 

ELEMENTOS DE COESÃO 

Coesão por substituição: são empregados pronomes, palavras sinônimas ou expressões que retomam termos já 

enunciados através da anáfora (termo anterior já citado no texto). Observe o exemplo: 

 

Exemplo: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 

suspensos. 

Em vez de: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a 

acontecer, os alunos serão suspensos. 

 

Coesão por elipse: Ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras sem que isso comprometa a clareza de 

ideias da oração: 

 

Exemplo: Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. 

Em vez de: Maria faz o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com a amiga. 

 

Coesão por conjunção: Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do emprego 

adequado de conjunções: 

 

Exemplo: Como não consegui ingressos, não fui ao show, contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. 

 

Coesão lexical: Ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o 

exemplo: 

Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e 

faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras foi um dos fundadores da 

Academia Brasileira de Letras. 
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4. SEMÂNTICA 

Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um 

signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa, 

também, as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo 

e espaço geográfico. 

 

CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 

 

CONOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido conotativo que, por sua vez, está associado a palavras usadas no sentido 

figurado, isto é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foi empregado. Sendo assim, 

os textos que utilizam conotações demandam de maior capacidade na interpretação de texto já que a linguagem 

não é objetiva como nos textos com denotação. 

Exemplos: 

- Everaldo tem um coração de pedra. 

- Fernanda é um sol em nossas vidas. 

 

DENOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido denotativo, que significa sentido próprio, literal e real independente do 

contexto em que o termo, oração ou período foram empregados. Sendo assim, podemos afirmar que a 

denotação é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações.  

Exemplos: 

- O leão é um mamífero. 

- Já li esta notícia na revista. 

 

SINÔNIMO E ANTÔNIMO 

SINÔNIMO 

Parte da semântica que estuda as palavras que têm significado ou sentido semelhantes. Algumas palavras 

mantêm relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são 

chamadas de sinônimos. 

Exemplo: certo, correto, verdadeiro, exato. 

ANTÔNIMO 

É a relação de oposição entre o sentido das palavras ou expressões. Outras palavras, ainda, possuem 

significados completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado.  

Exemplo: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 

 

HOMÔNIMOS 

Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma, 

como cem e sem. Vejamos: 

 

- Uso dos PORQUÊS 

A palavra POR QUE pode ser escrita de quatro maneiras: 

- POR QUE separado e sem acentuação (em perguntas);  

Exemplo: Por que você não atendeu minha ligação? 

 

- POR QUÊ separado e com acento circunflexo (no final de frases). 

Exemplo: Ela não me atendeu e nem disse por quê. 
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- PORQUE junto sem acentuação (quando for utilizado para responder). 

Exemplo: Não fui ao show porque estava viajando. 

 

- PORQUÊ junto com acento circunflexo (quando antes vier um artigo). 

Exemplo: Nunca se soube o porquê daquela reação. 

 

- MAS ou MAIS 

 Se a relação for de adversidade, de oposição, deve-se usar a conjunção MAS. Se houver dúvida, substitua 

MAS por PORÉM.  

Exemplo: “Sai cedo de caso, mas cheguei atrasado.” 

 

Se a relação indicar intensidade, quantidade deve-se usar MAIS.  

Exemplo: “Ele estava mais tenso do que o seu oponente.” 

“Comprou mais roupas do que precisava.” 

 

- COM NÓS, CONSCO, COMIGO 

A combinação da preposição "com" e alguns pronomes originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, 

conosco e convosco. Esses pronomes oblíquos tônicos exercem a função de adjunto adverbial de companhia. 

Por exemplo: 

Ele carregava o documento consigo. 

- As formas "conosco" e "convosco" são substituídas por "com nós" e "com vós" quando os pronomes pessoais 

são reforçados por palavras como outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou algum numeral. Por exemplo: 

Você terá de viajar com nós todos. 

Estávamos com vós outros quando chegaram as más notícias. 

Ele disse que iria com nós três. 

 

PONTUAÇÃO E OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

VÍRGULA (,) 

É usada para: 

a) separar termos que possuem mesma função: Exemplo: O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, 

dormiu. 

b) representar pausas na entonação da leitura. Exemplo: Menina, não vá por ali.  

c) separar os nomes dos locais de datas: Exemplo: Brasília, 30 de janeiro de 2009. 

 

PONTOS (.) 

- Ponto final (.) - É usado ao final de frases para indicar uma pausa total ou finalizar parágrafos. Exemplo: Não 

quero dizer nada. 

- Ponto e vírgula (;) Para separar itens em uma enumeração (comuns em leis); para apartar orações 

coordenadas muito extensas ou que já possuam vírgula; e pode vir ainda substituindo a vírgula. 

- Ponto de Interrogação (?) - O ponto de interrogação em: 

a) Formulação de perguntas: Exemplo: Você quer ir conosco ao cinema? 

b) Poderá ser utilizado conjugado com outros sinais de pontuação como: exclamação e reticências. 

- Ponto de Exclamação (!) - Esse sinal de pontuação é usado depois de frases que expressem sentimentos 

distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, pedido, ordem, horror, espanto: 

• Iremos viajar! (entusiasmo) 

• Foi ele o vencedor! (surpresa) 

• Por favor, não me deixe aqui! (pedido) 
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• Que horror! Não esperava tal atitude.  (espanto)  

• Seja rápido! (ordem) 

 

DOIS PONTOS 

Serve para: 

- Indicar uma citação do emissor, de autoria própria ou alheia. Exemplo: Sobre tudo ali penso: Não vale a pena. 

- Indicar uma enumeração. Exemplo: Mamãe foi ao supermercado e comprou: dois pacotes de arroz, um quilo 

de feijão e dois quilos de frango a passarinho. 

- Indicar as falas dos personagens mediante a transcrição do discurso direto. Exemplo: Naquele momento João 

disse: - Venha logo. 

- Demarcar uma explicação ou sequência. Exemplo: Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de 

emprego: possuir um ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. 

 

TRAVESSÃO 

a) É um sinal de pontuação utilizado especialmente no início de cada fala no discurso direto (fala de 

personagem). Exemplo: - Vou para minha casa. 

b) Para indicar mudança de interlocutor, ou o início da fala de um personagem. Exemplo: — Você é daqui 

mesmo? - perguntei. 

 

RETICÊNCIAS 

São usadas para: 

a) Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento: Exemplo: Está na hora de ir embora, 

porque… 

Às vezes, fico pensando que… 

b) Indicar que uma ação ainda não acabou: Exemplo: A chuva caia… 

c) Transmitir na linguagem escrita sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitações, 

dúvidas, surpresa, ironia, suspense, tristeza, ironia, … Exemplo: Eu… eu não sei… não sei o que podemos fazer 

agora… 

 

ASPAS 

Faz-se uso das aspas em: 

a) Marcação de fala de personagem. Exemplo: “Nunca mais voltei aquela cidade. 

b) No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, 

como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Exemplo: Faremos tudo “asinha”. 

 

PONTO E VÍRGULA 

O Ponto e vírgula é responsável pela enumeração de orações, itens, termos. É, essencialmente, um enumerador.  

Exemplos: 

“Primeiramente uma oração; depois, outra.” 

“Em São Paulo, chove; em Goiás, faz sol.” 

 

 

OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

Ao utilizar o texto digitado, além das aspas, podemos também utilizar outros recursos como: letras em itálico ou 

negrito (para destacar) e CAIXA ALTA, (letra maiúscula), além de duplicação de letras para enfatizar um sentido. 

Exemplo: “Sem esperança, triste e desiludido teve um insight:” 

     “Você está FUGINDO de mim!” 
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ONOMATOPEIAS E TIPOS DE BALÕES  

As onomatopeias são palavras cujos fonemas representam (ou imitam) alguns sons da natureza, cantos 

de animais, ruídos de máquinas, de quedas de objetos ou pessoas entre outros. 

Há uma lista infinita desses sons. Nas tirinhas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, nas fábulas, 

contos, crônicas etc., essas representações são bastante comuns. 

Nos Quadrinhos as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem 

representar pensamento, diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. 

Os balões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Os balões 

podem assumir contornos diversos, para ajudar nas expressões das personagens.  

 

 

EXPRESSÕES POPULARES 

 São formas de linguagem muito ligadas a história de cada comunidade de fala, sem origem possível de 

definição, ou seja, autoria indefinida, muito difundida no meio social mais popular, mas amplamente aceita em 

várias esferas sociais. Sua construção está sempre ligada ao meio real e apresentada com sentido figurado. 

O povo é que faz a língua, adicionando termos e expressões. É importante salientar que a maioria das 

expressões populares existentes no português falado no Brasil, tem origem no Norte e Nordeste, onde a língua 

falada e escrita, nesse idioma, foi mais desenvolvida por causa do processo de colonização. 

Por ser um país de proporções geográficas enormes, o Brasil possui muitas expressões linguísticas 

regionais: o linguajar gaúcho, com influências das suas fronteiras; a influência portuguesa, no linguajar nortista; o 

modo do nordestino se expressar; a gíria carioca; expressões típicas de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, com a 

tecnologia eletrônica e as facilidades na comunicação entre as pessoas, as expressões populares “viajam” pelo 

território nacional, tornando-se mais conhecidas. Até as novelas de televisão as utilizam. 

 

EXPRESSÕES POPULARES MIDIÁTICAS 

Os emojis foram criados para expressar sentimentos nas mensagens de texto. Nem sempre é tão 

simpático ou carinhoso responder alguém só com palavras. Os desenhos, que agora são até animados, 

começaram bem mais simples em 1999.  

A ideia foi do japonês Shigetaka Kurita que usou pixels coloridos para criar 176 elementos do cotidiano. 

O nome escolhido surgiu a partir da fusão das palavras em japonês “e” (imagem) e “moji” (personagem). 

Em 2008, os desenhos já eram um sucesso entre os japoneses, mas ainda não era uma mania no mundo 

todo. A mudança aconteceu quando os emojis foram disponibilizados para o iPhone. Logo em seguida, os 

usuários de celulares de outras marcas também tiveram acesso à novidade. 

A responsável por criar os primeiros emojis da Apple foi Angela Guzman. Ela era apenas uma estagiária 

na empresa e precisou descobrir primeiro o que exatamente estava sendo pedido antes de ter ideias. Até hoje, 

alguns dos desenhos mais populares foram pensados por Guzman. 

 

 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

Para que se possa compreender e entender as diferenças da linguagem de indivíduos, ao mesmo 

tempo em que já há um consenso de que a língua é dinâmica e passa por transformações ao longo do tempo, 

pesquisas relacionadas aos fenômenos de variação linguística tentam explicar as diferentes maneiras de 

expressão linguísticas da sociedade. 

Muitos ainda acreditam e direcionam as variantes linguísticas a estigmatização da linguagem. As 

teorias das variantes linguísticas revelam o quanto é necessário que a língua mude, e quando falamos em língua 

estamos englobando escrita e fala. 
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A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por 

intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode 

sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é um sistema fechado e imutável, a língua 

portuguesa ganha diferentes nuances. O português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do 

português falado no Sul do país. Claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e 

justificadas de acordo com a comunidade na qual se manifesta. 

As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação, então é 

compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os 

diferentes falares devem ser considerados como variações, e não como erros. Quando tratamos as variações 

como erro, incorremos no preconceito linguístico que associa, erroneamente, a língua ao status. 

 

TIPOS DE LINGUAGEM 

A linguagem formal, também chamada de "culta" está pautada no uso correto das normas gramaticais bem 

como na boa pronúncia das palavras. 

Essa linguagem se subdivide em linguagem técnica (Ex: jurídica), acadêmica (Ex: universitários), religiosa (Ex: 

Bíblia), etc. 

A linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem 

espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. 

Esse tipo se subdivide em linguagem regional (Ex: sertanejo), jargões (Ex: jogador de futebol), gírias (Ex: carioca), 

popular, etc. 

 

 

ASPECTOS ESTRUTURAIS IMPORTANTES DE UM TEXTO 

 

PARÁGRAFO 

Os textos se apresentam como um conjunto de ideias ou ações a serem desenvolvidos em prol de seu 

entendimento pelo leitor. Dessa forma, o parágrafo tem como principal função nos textos informativos e 

argumentativos apresentar uma ideia completa sobre que se queria informar ou defender, como também dá 

uma hierarquia ao que se desenvolve ao longo do texto. Nos textos narrativos tem a função de marcar as 

mudanças de tempo e espaço durante o texto, além de distribuir a participação dos interlocutores na narrativa. 

Esteticamente o parágrafo se caracteriza por um sutil recuo à margem esquerda do texto, abarcando um 

conjunto de orações e períodos que representam uma ideia central ou secundária da temática tratada. Se inicia 

independentemente da classe gramatical da palavra com letra maiúscula e se finaliza com ponto na maioria dos 

textos ou até mesmo com dois pontos para textos narrativos. 

Importante é a estruturação dos parágrafos, que permitem que o pensamento seja distribuído de forma 

lógica e precisa, com vistas a permitir uma efetiva interação entre os interlocutores. Obviamente que outros 

fatores relacionados à competência linguística do emissor participam deste processo, entre estes: pontuação 

adequada, utilização correta dos elementos coesivos, de modo a estabelecer uma relação harmônica entre uma 

ideia e outra, dentre outros. 

 

ESTROFES, VERSOS E RIMAS 

Chama-se rima a igualdade ou semelhança de sons pertencentes ao fim das palavras, a partir da sua 

última vogal tônica. As palavras em rima podem estar no fim (rima final, a mais usual) ou no interior do verso 

(rima interna), podendo, neste último caso, uma das palavras ocupar a posição final. Interna é a rima que se faz 

com a última palavra de um verso e uma palavra no interior do verso seguinte.  

A rima pode ser perfeita (ou com homofonia) ou imperfeita (ou com semi-homofonia). Diz-se perfeita 

quando é completa a identidade dos fonemas finais, a partir da última vogal tônica. 
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Disposição das rimas – Quanto à maneira por que se dispõem nos versos, as rimas podem ser emparelhadas, 

alternadas (ou cruzadas), opostas (ou entrelaçadas ou enlaçadas), interpoladas e misturadas. 

O poema pode conter dois ou mais versos os quais se agrupam para formar uma estrofe. 

O costume tradicional é iniciar cada verso com letra maiúscula, qualquer que seja a sua relação sintática. 

Pode-se, entretanto, pôr, no início, letra minúscula, conforme a sua relação sintática com o verso 

precedente.  

As estrofes podem ser simples, compostas e livres. Simples são as estrofes formadas de versos com a 

mesma medida. Compostas são as que encerram versos de diferentes medidas. Livres são as que admitem versos 

de qualquer medida. As estrofes de dois, três, quatro, cinco, seis, oito e dez versos recebem, respectivamente, os 

seguintes nomes especiais: dísticos, tercetos, quadras (ou quartetos), quintilhas, sextilhas, oitavas e décimas. As 

estrofes de sete e nove versos não têm nome especial. 

Verso de ritmo livre 

 O que chamamos impropriamente versos livres é uma série irregular de versos que tomados em 

separado são regulares. O verso de ritmo livre não tem número regular de sílabas, versos e estrofes, nem são 

uniformes e coincidentes o número e a distribuição das sílabas átonas e tônicas responsáveis pelo movimento 

rítmico.  

Eu lírico - É o responsável por dar a voz à poesia. Esta voz é criada pelo poeta, que pode revelar sentimentos, 

sensações ou emoções de alguém fictício na primeira pessoa. Ou seja, o que é transmitido através de um poema 

não é necessariamente o que o autor quer dizer, mas sim o que um determinado personagem sente. 

Porém, existe a possibilidade do poeta escrever como mensagem algo subjetivo de sua personalidade, 

assim como ambos podem ter personalidades totalmente diferentes. 

 

FOCO NARRATIVO 

É um elemento primordial dos textos narrativos uma vez que determina o tipo de narrador de uma narração. O 

foco narrativo, representa a “voz do texto”, sendo classificados basicamente em três tipos: 

- Narrador Personagem 

- Narrador Observador 

- Narrador Onisciente 

 

Tipos de Narrador 

Importante lembrar que o foco narrativo é determinado conforme a perspectiva empregada pelo autor para 

contar determinada história: 

 

Narrador Personagem 

Esse tipo de narrador é um dos personagens da história (protagonista ou coadjuvante). Nesse caso, a história é 

narrada em 1ª pessoa do singular ou do plural (eu, nós). 

Narrador Observador 

Esse tipo de foco narrativo apresenta um texto narrado em 3ª pessoa (ele, eles). É determinado por um narrador 

que conhece a história e por isso, recebe o nome de “observador”. Nesse caso, o narrador não participe da 

história e está fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem. 

Narrador Onisciente 

Deve-se atentar ao conceito da palavra onisciente, a qual significa “aquele que sabe de tudo”. Dito isso, como 

foco narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Também possui conhecimentos sobre 

todos os personagens e seus pensamentos, sentimentos, passado, presente e futuro. Pode ser narrada tanto em 

1ª pessoa (quando apresenta pensamentos dos personagens) como em 3ª pessoa. 

 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 74 

DISCURSO DIRETO E INDIRETO  

Discurso direto: é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do 

narrador. Faz-se uso de pontuação – travessão ou aspas – para marcar essas falas dos personagens. Além dos 

verbos de elocução que anunciam as falas. 

Discurso indireto: é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias 

palavras para reproduzir as falas das personagens. 

Exemplo de discurso direto: 

A aluna afirmou: 

- Preciso estudar muito para o teste. 

 

Exemplo de discurso indireto: 

A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. 

 

 

A SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

A situação de comunicação, ou situação comunicativa como também é chamada, refere-se a todo tipo 

de processo comunicativo ou qualquer contexto no qual exista a transmissão de informações de um emissor para 

um receptor. Esse processo envolve o contexto imediato do discurso e a forma como ele está sendo empregado. 

A situação de comunicação envolve interlocutores, contexto, objetivos comunicativos e gêneros discursivos.  

Nós somos considerados seres sociais e culturais e dispomos de um instrumento importantíssimo o 

qual nos permite interagir de modo efetivo com as pessoas que estão à nossa volta: a comunicação. Os 

comunicadores utilizam seu repertório cultural e visão de mundo para compor as mensagens que desejam 

passar. É através da comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. 

Agora precisamos compreender que esse processo comunicativo se constitui de elementos específicos 

para se realizar.  

 

Principais elementos da comunicação: 

• Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais 

receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 

É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. Quem fala. 

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. 

Quem ouve. 

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo/assunto, o conjunto de 

informações transmitidas pelo locutor. Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é tudo aquilo 

que o emissor envia ao receptor. 

• Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem, ou seja, a forma como a mensagem 

se efetiva e se organiza. O código pode ser um sinal, um idioma, uma escrita, os gestos e qualquer outra 

comunicação que seja de conhecimento do emissor e do receptor (destinatário). 

• Canal de Comunicação: também chamado de suporte, o canal de comunicação corresponde ao local (meio) 

onde a mensagem será transmitida. É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor, isto 

é, meio pelo qual a mensagem acontece, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. 

Pode ser também pelo meio eletrônico de comunicação. 

• Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e 

receptor, ou seja, o contexto no qual a comunicação acontece.  
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Fique atento!:A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo 

emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o 

entendimento da mensagem transmitida. Caso ocorra algum ruído na comunicação - ocorre quando a 

mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, 

desconhecido pelo interlocutor; barulho do local; voz baixa; dentre outros -, não haverá comunicação ou esta 

ficará comprometida. 

 

 

A PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

Nos momentos das produções textuais (escrita) deve-se prezar pelo desenvolvimento de ideias e pelas 

características e estruturas dos gêneros sugeridos. Além disso, esses momentos são também ótimas 

oportunidades para ensino e exercício dos conteúdos gramaticais.  

Um fator importante que deve ser lembrado é a prática das etapas de planejamento, escrita e revisão 

serem praticadas de forma coletiva, isso ajuda em relação aquele aluno que ainda está num processo inicial de 

escrita, onde ao perceber a construção do texto, ele vai conseguir sair de um patamar para entrar em outro nível 

de escrita. 

O trabalho pedagógico requer do professor que se percorra o caminho da escrita atrelado a quatro 

etapas indispensáveis à qualificação de um texto escrito. Para isso, independentemente do gênero textual a ser 

produzido é necessário levar o aluno a ter como rotina na escrita as seguintes etapas: 

 

PLANEJAMENTO 

O primeiro ponto diz respeito a que chamamos de inspiração, para isso a questão da motivação é 

essencial para que o aluno deseje realmente buscar ideias e criatividade para os primeiros eventos de escrita. É 

importante que o professor através de ações iniciais tente despertá-lo para isso. 

Outro ponto importante é o despertar para o que realmente vai escrever, tanto no aspecto temático 

quanto estrutural do texto. Um dos fatores que poderão ser bastante significativos é o conhecimento prévio do 

gênero textual que se vai produzir, elencar exemplos do gênero em foco, a caracterização e particularidades. 

Além disso, os momentos de leitura em sala poderão estar voltados para o gênero a ser produzido. 

Por fim, caberá ao professor orientar como os alunos poderão estar fazendo seus primeiros registros, 

principalmente registrando suas primeiras ideias e informações necessárias para a escrita. Ao longo do período 

de escolarização desenvolver a capacidade de selecionar o que realmente é necessário para a sua produção 

escrita. 

 

ESCRITA 

A escrita representa as primeiras linhas da produção textual, para isso o aluno deve principalmente 

conhecer os aspectos relevantes para cada texto a ser produzido. Em se tratando de textos narrativos, todos os 

elementos da narração, já citados nesse documento, devem está claro para cada redator. Se a proposta se trata 

de textos instrucionais, informativos ou mesmo outras tipologias, os aspectos de estrutura e fatores linguísticos 

devem estar enraizados para que facilitem o desenvolvimento dessas primeiras linhas da produção textual. 

 

REVISÃO 

A prática de leitura se acentua bastante nesse instante da produção de textos. É através da leitura do 

próprio redator de se verifica os primeiros desvios de escrita. Dessa forma, o docente pode estar investindo em 

formas criativas da leitura da primeira versão do texto produzido. 
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A revisão da produção textual é sempre um momento coletivo, seja aluno e professor, seja aluno e 

aluno, uma interação que tem como objetivo fazer o conhecimento circular entre as partes. No 

acompanhamento professor e aluno, caberá ao docente mediar esse processo, sempre buscando a reflexão do 

aluno diante do que ele escreveu jamais usar “do apontar o erro”, sempre tentar que o aluno perceba o erro. 

Isso tornará esse momento de grande ganho e não um momento estressante ao aluno. 

Dica: O professor poderá orientar que os alunos possam realizar a revisão em pares ou grupos, ou mesmo criar 

grupos de monitores em sala de aula. Às vezes, o aluno sente-se mais à vontade para dialogar com sua escrita 

diante de um colega, e não se pode negar que aquele que ensina, também aprende. 

Atenção!: As revisões devem estar voltadas para a organização dos textos de acordo com as características do 

gênero a ser produzido, a coesão textual (uso de advérbios, conjunções e substituições), a coerência das ideias, a 

ortografia e mesmo também a própria caligrafaria. 

 

EDITORAÇÃO 

 Essa etapa é por muitas vezes não vista tão importante, mas engana-se porque é nesse momento que o 

aluno espera uma significação para tudo que ele escreveu até aqui, é a expectativa gerada nos momentos que 

cada docente incentivou a escrita. Por isso, é necessário um pensamento criativo no “que vou fazer com escrita 

de meu aluno?” 

Dicas: 1. A propostas construção de coletânea dos textos produzidos por um período, com seleção dos textos e o 

momento da apresentação da coletânea ao público. 2. Outra sugestão é o varal de textos que se torna bastante 

significativo, uma vez que se faz presente no próprio ambiente da sala de aula. 3. O advento das tecnologias da 

comunicação pode ser de grande auxílio como suporte para divulgação dos textos produzidos, a criação de um 

blog da turma seria uma boa sugestão. 

Atenção!: Utilizar alguns textos nas aulas de leitura gera uma satisfação enorme para a autoria e um despertar 

para os demais alunos.  

 

 
DICAS SISTEMÁTICAS PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO COM A PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS 

 

AS ATIVIDADES DOS CADERNOS COMPLEMENTARES 

 

Na infinidade de atividades de escrita que podem ser produzidas por seus alunos, algumas dicas podem 

ser bastante significativas na prática docente: 

a- A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além 

disso, pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais e frases com pronomes 

possessivos; além da produção de períodos simples e períodos compostos. 

b- Orienta-se para produção de contos. Dirija-os a um RELEMBRANDO sobre os quatro elementos (situação 

inicial, conflito, clímax e desfecho) das narrativas, para que eles os identifiquem na história e os incluam na sua 

narrativa. 

c- Para produção das descrições de personagens ou ambientes, é necessário trabalhar com conceito de 

subjetividade, levando o aluno a buscar características subjetivas para sua lista, além de estabelecer a coerência 

da escolha das mesmas. 

d- A notícia é importante deixar que os alunos busquem na comunidade o que na visão deles seria necessário ser 

noticiado. Exponha para todos que a linguagem formal é essencial, porque o domínio jornalístico exige tal 

formalidade. Como avaliação da qualidade do texto, proponha que os alunos, após o texto finalizado, possam 

responder as seis perguntas básicas do gênero: Onde? Com quem? Quando? Como? O quê? Por quê?. 
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e- No reconto de narrativa e na fábula, deve-se investir mais tempo no desenvolvimento das ideias, mas, deve-

se lembrar também de que eles precisam conter os quatro elementos (situação inicial, conflito, clímax e 

desfecho) das narrativas. 

f- Elaboração da continuação do texto: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem uma nova 

situação, que tenha coerência com as ideias iniciais e a própria mensagem reflexiva, além disso, oriente o uso de 

letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

g- Para escrita das biografias ou autobiografias é necessário o cuidado com uso de maiúsculo e minúsculos. Além 

da coerência com os elementos essenciais do gênero. Além disso, na etapa de planejamento e registros, as 

informações devem seguir uma ordem cronológica dos fatos. 

h- Para produção de uma piada ou anedota, a sequência narrativa é padrão, bem como o discurso direto. 

Orienta para a extensão curta desses textos e como será definida a situação cômica (fato que gera o riso, o 

engraçado, o humorístico) ou irônica da narrativa. 

i- Na produção de textos descritivo-informativos, os alunos deverão: Escolher um tema importante, que permita 

que façam uma lista de palavras para as quais serão elaboradas definições criativas. As palavras devem estar 

relacionadas ao assunto escolhido. Como os textos informativos são também descritivos, na produção de 

curiosidades os estudantes deverão a partir do que será seu tema central, imaginar suas características físicas, 

outros aspectos importantes relacionados a esse animal e escrever sobre isso. Uma dica importante é o uso de 

adjetivos, que servem para caracterizar um ser. 

j- No desenvolvimento da habilidade de escrever textos com elementos poéticos, orienta-se a produção de um 

poema com elementos subjetivos. Podem-se utilizar os textos poéticos lidos pelos alunos para dar exemplo da 

escrita de poemas. Uma sugestão é que nessa produção, os estudantes não farão estrofes com rimas, mas 

utilizarão versos brancos (versos sem rima) na estrutura do texto. 

k- Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases imperativas afirmativas e negativas. 

Seguindo o modelo, os alunos devem identificar as características dos verbos indicados nas frases-exemplo, 

escolher verbos que sirvam para dar ordem, pedir ou aconselhar, e criar frases imperativas, tendo cuidado para 

que as frases sejam coerentes (tenham sentido). 

l- O desenvolvimento da habilidade de escrever textos instrucionais. Diferencie a aprendizagem já desenvolvida 

com os outros tipos de texto estudados. Lembre-os sobre os procedimentos que devem ser feitos antes de 

colocar o lixo na rua para o caminhão de coleta, o tipo de lixo é produzido em casa, que cuidados devem ser 

tomados em cada etapa de produção e descarte do lixo, nas embalagens podem ser utilizadas para colocar o lixo. 

Sugira que os alunos escrevam os procedimentos pensando se os leitores entenderão suas instruções. Aproveite, 

também, para relembrar as características e as estruturas dos gêneros já estudados e diferenciá-las das que 

serão aprendidas. 

m- Para produção do gênero definições a escolha entre uso ou não da ordem alfabética deve ser definido antes. 

Esse gênero pode-se utilizar de termos bem próximos aos alunos para facilitar o trabalho definidor de cada 

termo. 

n- Os textos de opinião deve-se orientar para a estrutura básica desse gênero: introdução (ideia central), 

desenvolvimento (argumentos) e conclusão (solução do problema abordado). 

o- As descrições precisa-se que os alunos dominem em parte a capacidade sinestésica diante do que precisa ser 

descrito. Uma dica é a retomada das funções dos adjetivos, que facilitará a caracterização do objeto, ambiente 

ou situação descrita. 

p- Na prática da escrita de uma resenha, como gênero ainda muito novo, é indispensável a retomada do gênero 

no caderno de atividade, onde se mostrará como é feita a tarefa de avaliar de forma positiva e negativa um filme 

ou livro. Seria uma boa sugestão que fosse escolhido um bom filme para posterior produção do gênero. 

q- Na construção de um folheto turístico, pode-se seguir o padrão paragrafado do gênero desse material. 

Procure algo da sua região que poderia suscitar ideias persuasivas para construção do gênero. 
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r- A produção de um anúncio pode-se tentar através apenas de elementos verbais, mas também poderá ser 

sugerido uso de desenhos ou gravuras que tente desempenhar a função persuasiva do gênero. 

s- A escrita de uma carta pessoal deve primeiramente ser contextualizado a situação, a quem se destina esse 

texto? Qual nível de linguagem deve ser usado? Além disso, os aspectos formais do texto como: local, data, 

saudação inicial e final, corpo do texto, devem estar bem claros aos alunos. 

 Para outros tipos de proposta de produção textual e até mesmo estas é importante que o professor (a) 

possa se apossar das informações dadas na seção deste documento sobre os gêneros textuais, isso poderá 

clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 

 

Atenção! Para outros tipos de proposta de produção textual e até mesmo estas é importante que o professor 

possa se apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento 

sobre os gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 

 
Para saber mais! 
 

INFORMAÇÃO 

 

As atividades dos Cadernos bem como os próprios textos-base das atividades, podem ser utilizadas para 

o desenvolvimento das Competências e Habilidades da Matriz de Referência para Avaliação Mais Alfabetização. 

Faz-se necessário, entretanto, identificar essas competências e habilidades para antecipar as hipóteses que os 

estudantes irão elaborar. 

 Nas atividades do bloco Conversando com o texto, por exemplo, pode-se desenvolver as habilidades: 

Localizar informação explícita em textos (D1), Inferir o sentido de palavras ou expressões (D3), Identificar o 

tema ou assunto de texto lido (D6), Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros (D9), além de 

possibilitar que os alunos comparem os textos que tratam do mesmo tema ou não e reconheçam posições 

distintas entre eles, entre outras. 

Durante as conversas com os estudantes, explore bastante o desenvolvimento dessas e de outras 

habilidades, para que, na resolução das atividades de revisão e avaliações, eles demonstrem cada vez mais 

autonomia e consolidem a sua aprendizagem. 

Nas atividades com textos que utilizam imagens, como as HQ, as tirinhas, os infográficos, os cartazes e 

os anúncios, pode-se verificar e desenvolver a capacidade dos estudantes para interpretarem texto com auxílio 

de material gráfico. Estes textos também ajudarão os estudantes a perceberem o HUMOR do texto, a pontuação 

e outras notações (onomatopeias), as informações implícitas sobre os personagens. 

Nos últimos cadernos, devido à maturidade já adquirida pelos estudantes, os textos se apresentam mais 

complexos, com um vocabulário mais refinado e diversificado e com a extensão um pouco mais longa. Explore 

um pouco mais a desenvoltura da leitura.  

A oferta de uma variedade de tipos e gêneros textuais a cada material estruturado permite também a 

recapitulação dos estudos feitos durante o ano letivo.  
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Atividade 1                     _____/_____/_____ 

1.  

 

2.  
a) Rua 10.                         B) Estádio.                               C) Escola ou igreja. 

3.  Siga pela Rua 1 por duas quadras; vire à direita e depois à esquerda. 
 
 

Atividade 2                    _____/_____/_____  

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Recanto Palmeiras.                                       c) Sim. Resposta pessoal do aluno. 

2.  
a) Na escola.  b) Dobrar na primeira rua à esquerda, andar uma quadra e virar à direita. 
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3.  

 
Siga em frente; vire à direita na Avenida Pedro II; atravesse a Rua do Mar. A casa da tia fica 
logo à esquerda. 
 

Atividade 3                    _____/_____/_____ 

1.  
01 – Cubo      02 – Paralelepípedo     03 –  Cilindro   
04 – Prisma      05 –  Cone      06 –  Prisma 
07 – Pirâmide    08 –  Esfera 

2.   
Cilindro  
Cone 
Cilindro  
Paralelepípedo 
Esfera 
Pirâmide 

3.  

Pirâmides → A2 B3 Esferas → C2 B1 

Cubos → C3 - Paralelepípedos → A1 - 

Cilindros → A3 C1 Cones → B2 - 

4. Resposta pessoal do aluno. 
 

Atividade 4                    _____/_____/_____ 

1.  

Paralelepípedo  Esfera  Pirâmide  Cilindro  

Pirâmide  Cubo  Cone  Pirâmide  

a) Esfera, cilindro e cone.    b) Paralelepípedo, pirâmide e cubo. 
c) Cone.      d) Esfera. 
 

2. O cubo é um sólido geométrico que apresenta: 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. 
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3.  
 

FACES 6 
VÉRTICES 8 
ARESTAS 12 

 

FACES 5 
VÉRTICES 5 
ARESTAS 8 

 

FACES 7 
VÉRTICES 10 
ARESTAS 15 

4. 

a) 

 
Não tem faces arredondadas.  
 
b) 
 
 
Não tem faces planas. 
 
 

Atividade 5                    _____/_____/_____  

1.  

Produto Preço Valor por extenso 

Azeite R$ 12,50 Doze reais e cinquenta centavos 

Feijão R$ 4,60 Quatro reais e sessenta centavos 

Leite R$ 3,00 Três reais 

Macarrão  R$ 2,10 Dois reais e dez centavos 

Margarina R$ 2,30 Dois reais e trinta centavos 

Farinha de trigo R$ 3,50 Três reais e cinquenta centavos 

2.     
Carrinho: oitenta e dois reais e cinquenta centavos 
Boneca: setenta e seis reais 
Bola: noventa e oito reais e setenta centavos 
Boneco: sessenta e oito reais e vinte centavos 

3.  
a)  R$ 108,25                           b) R$ 110,50                                       c) Leila tem mais dinheiro. 

4.  
a)  4 moedas.    b) 16 moedas 
c)  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



CADERNO 1 – MATEMÁTICA – CADERNO DE RESPOSTAS                                                                                 4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 5 

Atividade 6                    _____/_____/_____ 

1. O cliente pagará R$ 100,00 a mais.  
  

2.  
a) É o valor pago no ato da compra.             b) Ela pagou R$ 1.700,00. 
c) Teria economizado R$ 200,00. 

3.  
a) Sobrou R$ 2,00.  
 

b) Maria gastou R$ 8,00. Seu troco foi de R$ 2,00. 

4.  
a) Cento e oitenta e oito reais.   b) R$ 20,00. Vinte reais. 

5. Resposta pessoal. Segue um exemplo. 

1ª possibilidade 2ª possibilidade 3ª possibilidade 4ª possibilidade 

3 cédulas de R$ 10,00 + 
2 cédulas de R$ 5,00 

+ 10 moedas de R$ 1,00 

   

6. 

PRODUTO Valor a prazo Valor à vista Desconto 

Calça R$ 150,00 R$ 120,00 R$ 30,00 

Camisa R$ 75,00 R$ 60,00 R$ 15,00 

Sapato R$ 160,00 R$ 120,00 R$ 40,00 

 
 

Atividade 7                    _____/_____/_____ 

1. Respostas pessoais 

2.  
 
 
 

 
 

3.  
a) Estados Unidos.     b) 13º lugar. 
c) Na coluna “posição”.    d) Colunas: ouro, prata, bronze e total de medalhas. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Atividade 8                    _____/_____/_____ 

1.  
a)  Mil, duzentos e cinquenta e três.                         
 
 

    

    

    

    

UM C D U 

  1 2 5 3 

 Código Medida Ordem Contagem 

192    X 

2001  X   

1 X    

11º   X  
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b) Mil e sessenta e seis. 
 

2.    

Por extenso UM C D U Número decomposto 

Três mil, setecentos e quarenta e oito 

 
3 7 4 8 3.000 + 700 + 40 + 8 

Quatro mil e cinquenta e um 4 0 5 1 

 
4.000 + 50 + 1 

Oito mil, novecentos e trinta e sete 8 9 3 7 8.000 + 900 + 30 + 7 

 Nove mil, cento e sessenta e cinco 

 
9 1 6 5 9.000 + 100 + 60 + 5 

Quatro mil e quarenta e quatro 4 0 4 4 4.000 + 40 + 4 

 
Dois mil e vinte 2 0 2 0 2.000 + 20 

 
3.  

4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Unidade de Milhar Centenas Dezenas Unidades 

2 0 0 5 

5 8 0 3 

9 9 9 9 

1 6 7 7 

7 7 0 6 

4.  
a) 1.548                  b) 9.999                          c) 7.008   d) 4.018 
 
 

Atividade 9                    _____/_____/_____ 

1.         
  

a)  

 

b)  

 
2.  
a) 7.904                  b) 2.220                    c) 1.099                 d) 2.270                       

UM C D U 

1 0 6 6 

1 0 5 3   
         3 unidades 

         5 dezenas 

         0 centenas 

         1 unidade de milhar 
 

2 8 3 5   
         5 unidades 

         3 dezenas 

         8 centenas 

         2 unidades de milhar 
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3.  
1 9 3 5 1000 + 900 + 30 + 5 = 1.935 

1 9 7 0 1000 + 900 + 70  + 0 = 1.970 

1 9 8 0 1000 + 900 + 80 + 0 = 1.980 

1 9 9 8 1000 + 900 + 90 + 8 = 1.998 

2 0 0 0 2000 + 0 + 0 + 0 = 2.000 

2 0 1 1 2000 + 0 + 10 + 1 = 2.011 
 

4.  
a) Cinco mil e oitocentos b) Oito mil, setecentos e sessenta.   
 

 

Atividade 10                    _____/_____/_____ 

1.  
1500 – Descobrimento do Brasil   1822 – Independência do Brasil 
1888 – Abolição da escravatura   1889 – Proclamação da República 
1954 – Morte de Getúlio Vargas   1985 – Fim da ditadura militar 

2.  

1.205 < 1.250 3.000 + 100 > 2.000 + 900 

4.001 < 4.010 4.000 + 400 + 40 < 4.000 + 500 

758 > 587 5.000 + 700 + 2 > 5.000 + 70 + 8 

3.  
a) 9.542 b) 2.459  c) 9.542  d) 9.425 

4.  
a) Fábio e Carla.    b) Fábio e Carla. 
c) Fábio, Artur, Diana, Bruno, Carla. d) Carla, Diana, Bruno, Artur, Fábio. 

5.  
a)  

9.000 6.500 1.750 1.500 1.250 1.000 500 

6.  

Antecessor Número Sucessor  Antecessor Número Sucessor 
99 100 101  2.009 2.010 2.011 

789 790 791  1.000 1.001 1.002 

999 1.000 1.001  3.767 3.768 3.769 

1.298 1.299 1.300  8.008 8.009 8.010 
 

 

 

 
 

 
 

Atividade 11                    _____/_____/_____ 

1.  
 
 
 

2005               2007                  2009                  2011               2013                   2015              2017                                                                          
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2.  
 

 
 

3.  
a)  
 
 
b) 
 
 
c)   
 
 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
 A= 1.100   B= 1.400   C= 1.700 

6.  
a)  

Cidade Distâncias 

Vila Nova 75 

Formosa 150 

Aurora 200 

b) 75 km. 
c) 50 km. 
 

Atividade 12                    _____/_____/_____ 

1.  
a) Sexta-feira.      b) Sexta-feira. 
c) A operação adição serve para juntar.  d) Sábado. 
 

300 600 450 

345 380 370 

340                                 350              355                                365                                375 

360 

     1400      1500       1600      1700      1800     1900      2000       2100 

 200              250                                350            400                                 500             550 
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2.  
a) 3.396   b) 9.668   c) 6.994 

3. Descubra quais são os algarismos que faltam e anote nos quadradinhos. 

a)  

 5 8 7 
 

3 
 

 b)  

 8 
 

6 4 3 

+ 3 1 
 

2 5 + 1 2 
 

2 6 
 

 8 
 

9 9 8  9 8 6 
 

9 
 

4. 2.919 alunos estavam matriculados. 

5. O preço da televisão a prazo é R$ 1.949,00. 
 

6.  
a) 7.797  b) 6.908  c) 4.078  d) 4.815  e) 8.980 
 

7. Viviane gastou R$ 693,00. 

8. 4.849 livros. 

9. 4.279 calçados. 
 
 

Atividade 13                    _____/_____/_____ 

1.  
a)  

 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Melhor 
Resultado 

Pior  
Resultado 

Diferença 

Alberto 5.648 1.238 4.410 

Bruno 6.453 6.240 213 

Célio 8.677 4.634 4.043 

Denis 8.099 7.099 1.000 

b) Alberto. 

2.  
a) Dom Pedro II ficou como imperador por 49 anos. 
b) A esposa de Dom Pedro viveu por 67 anos. 
 

3.  
a)                                  b)                                      c)                                         d)  

80 − 27 
80 – 20 – 7 

60 – 7 
53 

40 − 18 
40 – 10 – 8  

30 – 8  
22 

90 − 36 
90 – 30 – 6  

60 – 6  
54 

60 − 13 
60 – 10 – 3  

50 – 3   
47 
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4.  
 

a)  

 7 2 8 
 

8 
 

 b)  

 9 7 
 

5 9 
 

− 3 2 
 

2 3 − 1 
 

4 2 2 

 4 
 

0 6 5  8 3 3 
 

7 

 

c)  

 8 9 
 

9 
 

3 

 d)  

 6 
 

6 8 
 

3 

− 3 
 

9 2 1 − 2 2 2 1 
 

 5 0 7 2 
 

 4 4 
 

6 2 

5. Subtraiu unidades de unidades, dezenas de dezenas. Como tinha apenas 2 centenas e 
não dava para tirar 8 centenas, trocou 1 unidade de milhar por 10 centenas. Ficando com 12 
centenas, então, subtraiu 8 centenas.  
 

6.  
a) 946 − 529 b) 1.408 − 1.263 c) 7.091 − 2.054 d) 5.780 − 2.562 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

7. Ele fará 72 anos. 

8. Larissa é 46 anos mais nova. 

9. A diferença é 1.080. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Atividade 14                    _____/_____/_____ 

1.  
a) 600 + 1.200 = 1.800    b) Ela gastou R$ 1.824,00. 

2.  

a) 21 + 12 + 36 = b) 18 + 32 + 11 = c) 23 + 51 + 12 = d) 63 + 82 + 28 = 

Valor estimado 
70 

Valor estimado 
60 

Valor estimado 
80 

Valor estimado 
170 

Valor real 
69 

Valor real 
61 

Valor real 
86 

Valor real 
173 

3.  

a) 158 + 31 = 190 240 250 

UM C D U 

    

    

 4 1 7 

 

UM C D U 

    

    

 1 4 5 

 

UM C D U 

    

    

5 0 3 7 

 

UM C D U 

    

    

3 2 1 8 
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b) 596 − 364 = 200 400 240 

c) 221 + 724 = 890 940 970 

d) 829 − 64 = 800 770 790 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atividade 15                    _____/_____/_____ 

1.  
a) Tirou 1.443 votos.    b) Tirou 115 votos. 
c) A diferença foi de 1.558 votos.   d)  797 votos. 

2.   
a) Foram vendidos 2.919 ingressos.  b) 357 ingressos. 

3. 1.845 

4. Percorreram 5.480 m. 

5. Restaram 1.070 canetas. 

6. Faltam 338 páginas. 

7. Permanecem 5.107 produtos. 

8. Faltam 107 reais. 
  



CADERNO 1 – MATEMÁTICA – CADERNO DE RESPOSTAS                                                                                 4º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 12 

REVISÃO 1 
 

ITEM DESCRITOR GABARITO 

01 D1 B 

02 D1 D 

03 D2 D 

04 D2 B 

05 D10 A 

06 D10 B 

07 D13 C 

08 D13 D 

09 D13 B 

10 D14 C 

11 D14 C 

12 D15 B 

13 D15 C 

14 D17 C 

15 D17 A 

16 D17 B 

17 D19 A 

18 D19 C 

19 D19 B 

20 D19  C 

21 D27 D 

22 D28 C 
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Atividade 16                     _____/_____/_____ 

1.  
a) Fernando Souza.   b) Da Mata; Pedro II.  c) Dos Artistas. 
d) 1º de maio.               e) Hospital. 

2. Seguir pela rua Fernando Sousa; virar à esquerda na Rua 1º de maio e andar mais duas 
quadras. 

3.   

•  (   ) O posto de saúde fica em um quarteirão entre a Prefeitura e o horto. 

• (   ) O hotel fica ao lado do posto de saúde. 

• (   ) O posto de saúde fica em um quarteirão muito distante da Prefeitura. 

• (   ) O menino e seu cãozinho estão caminhando na quadra do horto. 

• ( X) O horto fica em um terreno atrás do prédio da Prefeitura. 

4.   
a) F6          b) E3          c) B4          d) F2          e) D5          f) A1 

5.   
a) Seguir pela rua Piauí; dobrar à direita na Avenida Nordeste. A prefeitura fica na segunda 
quadra à direita. 
b) Dobrar à direita na rua Ceará e, novamente, à direita na rua Sergipe. A sorveteria fica à 
esquerda. 
c) Seguir pela rua Maranhão; dobrar à esquerda na rua Sergipe; dobrar à esquerda na rua 
Paraíba. A Casa da Cultura fica na segunda quadra à esquerda. 
 

Atividade 17                     _____/_____/_____ 

1.  
a) Mercadão: Rua 1º de maio; Museu: Rua Raul Monte; Escola: Rua Beija-Flor 
b) Na rua 1º de maio. 
c) Seguir pela rua 13 de maio; virar à direita na Travessa do Mar; seguir em frente. O metrô 
fica à esquerda. 
d) Virar à direita na rua Tocantins; virar à direita na rua José de Alencar; virar à direita na 
rua 1º de maio. 
 

2.                                                                                                         3.  

𝟒       

𝟑       

𝟐       

𝟏       

 𝑨 𝑩 𝑪 𝑫 𝑬 𝑭 
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Atividade 18                    _____/_____/_____ 
 
 
 

1.  
 
 
 

 

2.  
Atividade do aluno. 
 

3.  
   
 
 
 
 
 
 
 

4. VÉRTICE  ARESTA  FACE   BASE 

5.  

 

   
 

Nome do sólido → Pirâmide  Paralelepípedo  Pirâmide  Cubo  

Número de vértices → 5 8 4 8 

Número de faces → 5 6 4 6 

Número de arestas → 8 12 6 12 
 
 

Atividade 19                    _____/_____/_____ 

1.  
Ela ficou com R$ 13,00. 

2. Nove notas. 

3. Quarenta moedas. 

4.  

 
Quantia 

   

Adriano R$ 8,00 8 16 32 

Bernardo R$ 10,00 10 20 40 

Daniel R$ 20,00 20 40 80 

         AZUL                                     VERDE                                   VERMELHO                         AMARELO 
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5.  
a) O mais caro é o carro de controle remoto e o mais barato é o Capitão América. 
b) R$ 88,00.  c) R$ 73,00.   d) Mário. 

6. O desconto foi de R$ 120,00. 

7.  

8. a) 

• avião. R$ 11,00 

• boneco do capitão américa. R$ 7,00 

• boneco do homem de ferro. R$ 8,00 

• carrinho de controle remoto. R$ 10,00 
b) Prejuízo de R$ 1,00  
 

9.  24 moedas.  

 

10.  
a) R$ 560,00    b) R$ 355,00  c) R$ 992,00   d) R$ 205,00 
 
 

Atividade 20                    _____/_____/_____ 

1.  
a) 2.945    b) 8.563    c) 4.017 

      
   

2.  

a)  2. 4 5 8 
 

→ 2.000 a)  2. 4 5 8 
 

→ 400 

b)  3. 5 7 2 
 

→ 70 b)  3. 5 7 2 
 

→ 3.000 

c)  4. 4 9 8 
 

→ 400 c)  4. 4 9 8 
 

→ 90 

d)  9. 3 6 7 
 

→ 7 d)  9. 3 6 7 
 

→ 300 

3.  
a) 1.345 – Mil, trezentos e quarenta e cinco (1.000 + 300 + 40 + 5) 
b) 7.086 – Sete mil e oitenta e seis (7.000 + 80 + 6) 
c) 9.999 – Nove mil, novecentos e noventa e nove (9.000 + 900 + 90 + 9) 
d) 2.508 – Dois mil, quinhentos e oito (2.000 + 500 + 8) 
 

5       5 

4       40 

9       900 

2       2.000 

3       3 

6       60 

5       500 

8       8.000 

7       7 

1       10 

0       0 

4       4.000 

2.945 8.563 4.017 
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4.  
a)                                                
• o algarismo das unidades de milhar é 9. 

• o algarismo das dezenas é 4. 

• o algarismo das unidades é 8. 

• o valor relativo do algarismo 3 é 300.  

• o valor absoluto do algarismo 
das centenas é 3. 
 

b)  
• o algarismo 8 tem valor posicional de 
8.000. 

• o algarismo 8 está na ordem das 
unidades de milhar. 

• o valor relativo do algarismo 0 é 0. 

• o valor absoluto do algarismo 7 é 7. 

• o algarismo das dezenas é 7. 
 

5.  
I) 20               II) 2.000               III) 200               IV) 6.000               V) 600               VI) 6 

6.  

4. 6 3 2 

                          2 

                          600 

 2. 8 4 7 

                        40    

                         2.000                                              

                            

8. 3 5 6 

                         50 

                         300 

 
 
 

 

 

Atividade 21                    _____/_____/_____ 

1.  Os dois têm juntos 3.191 figurinhas. 

2.  Matilde pagou 4.190 reais pelos dois produtos. 

3.  a) 6.772                b) 6.293                c) 6.084                 d) 9.083                e) 10.242 

4.  
a) 624 + 1.367 = 1.991 
b) 1.367 + 624 = 1.991 

A ordem das parcelas não altera a soma. 

5.  
 

a) Segunda-feira.  b) Domingo.  c) 360. d) 390  e) 421 
 

Atividade 22                    _____/_____/_____ 

1. a)  1.736   b) 718   c) 1.448  d) 1.626 
 

2. Faltam 1.912 metros. 

3. O aumento foi de 1.206 habitantes. 

4. A diferença é de 1.814. 

5. Restou R$ 3.293,00. 

6. a)  1.637   b) 1.798   c) 1.729 

7.  
Pedro: 3.917 Maria: 4.006 Gil: 811 Bia: 2.190 
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Atividade 23                    _____/_____/_____ 

 
 

a) 964 + 835 
 
 
 
 
 
 

b) 6730 + 2170 
 

c) 1502 − 160 
 
 
 
 
 

d) 6807 − 4215 
 

2.  
  1 2 4 4 

+ 3 5 1 3 

 4 7 5 7 
 

 6 6 8 7 

− 1 4 5 6 

 5 2 8 1 

  4 9 6 4 

+  2 1 7 

 5 1 8 1 
 

 7 7 9 0 

− 1 3 0 0 

 6 4 9 0 

  2 5 3 6 

+ 1 0 5 6 

 3 5 9 2 
 

 4 1 9 0 

− 1 6 3 4 

 2 5 5 6 

3. 713 

4.  
a)  

3 8 7 8 

− 6 4 6 

 3  2 3 2 
 

 
3 5 4 1 

+ 5 5 6 

 4  0 9 7 
 

  5 4 5 6 

− 2 3 0 1 

  3  1 5 5 
 

  7 0 4 6 

+ 1 5 7 3 

  8  6 1 9 
 

 
9 3 7 8 

− 3 7 6 

 9 0 0 2 
 

  5 4 4 0 

+ 1 3 8 3 

 6  8 2 3 
 

5.  Isaac Newton nasceu em 1.643. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   964  1.799 
+ 835  -  835 
 1.799     964 
 

  6.730    8.900 
+2.170  - 2.170 
  8.900    6.730 
 

 1.502   1.342 
-  160  +  160 
 1.342   1.502 
 

  6.807    2.592 
- 4.215  +4.215 
  2.592    6.807 
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Atividade 24                    _____/_____/_____ 
 

1. Paulo recebeu R$ 23,00 de troco.  

2.  
a) Ronaldo obteve 4.079 pontos.   B) Ronaldo.   C) Carlos e Ronaldo.  
d) Bruna.  E) 842 pontos. 

3.  
a) 398 km.   b) Natal e Recife.  C) 692 km.                      

4.  a) Foram vendidos 800 pares de sapato.                 B) Há 100 pares de sapato. 

5.  Percorreu 5.061 metros. 

6.  1.825. 

7.  1.890 kg 

8.  
a) R$ 2.939,00  b) R$ 2.941,00  c) R$ 3.198,00 d) R$ 257,00 
 

Atividade 25                    _____/_____/_____ 

1.  R$ 366,00 

2. O número é 4.733. 

3. 1.326 
 

4.  
Túlio. 
 
 
 

5.  4.788 

6.  1.922 

7.  
Preço de compra Preço de venda Lucro Prejuízo 

1600 1900 300 ×××××××××× 

950 940 ××××××××× 10 

2300 1900 ××××××××× 400 

3600 3900 300 ×××××××××× 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Atividade 26                    _____/_____/_____ 

1. O um vale 10. Resposta do aluno. 
 
 
 

 5619                      3 4 1 4 
          2526                             2054 
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2.  

a) Ao somar 8 + 6, totalizou 14, ou 
seja 1 dezena e 4 unidades. 

Coloca-se o 4 abaixo das 
unidades e soma-se a dezenas 
com as demais da operação. 

b) Não é possível subtrair 3 de zero. 
Então, uma das dezenas foi 

transformada em unidades. Das 
10 unidades foi possível retirar 3 

unidades. 

3.  
a)   

      8   2  8 
+  2   4   2 
  1  0  6   0 

  1 0 7 0 

b)       
      8    5    6 
−  3    4     7 
      5    1    9 
   5 0 9 

c)                𝟕      
      5  2  9  1 
+  1  0   8  2 
      6  9  1  3 
   6 3 7 3 

d)       
      5    3    9    2 
−  1    2     2    3 

4    1    7    1 
4 1 6 9 

4.   
a) 44 pessoas.       B) 66 pessoas. 
c) 88 do sexo feminino e 106 do masculino.   D) 84 pessoas. 
 
 

Atividade 27                    _____/_____/_____ 

1.  
a)  91 + 33 = 
     90 + 30 = 
        120 

b)  197 + 322 = 
     200 + 320 = 
        520 

c)  88 – 19 = 
     90 – 20 = 
        70 

d)  589 – 192 = 
     600 – 200 = 
        400 

 

2.  16.300 litros. 

3.  
Situação I: 
Valor aproximado: R$ 310,00 
Valor exato: R$ 309,00 

Situação II: 
Valor aproximado: R$ 350,00 
Valor exato: R$ 345,00 

 

4.  

Operação Resultado aproximado 

𝟒𝟖𝟕 + 𝟏𝟑𝟐 = 500 620 750 

𝟐. 𝟓𝟗𝟒 + 𝟑𝟗𝟗 = 2000 2600 3.000 

𝟏. 𝟔𝟖𝟏 − 𝟖𝟕𝟐 = 810 870 900 

𝟖. 𝟗𝟒𝟕 − 𝟔𝟑𝟐𝟖 = 2.100 2.590 2.620 

𝟏 
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5.  

a)  

  

b)  

  

Atividade 28                    _____/_____/_____ 

1.  
a) 5 montes de laranjas.  b) 6 laranjas.   c) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 
d) Todas as parcelas são iguais.   E) 30 laranjas. 

2.  
a) 4 × 20 =   20 + 20 + 20 + 20 = 80 
b) 5 × 20 =   20 +  20 + 20 + 20 + 20 = 100 
c) 5 × 30 =   30 + 30 + 30 + 30 + 30 = 150  
d) 2 × 100 = 100 + 100 = 200  
e) 6 × 100 = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 600  

3. O método de Joana, pois ela não precisou somar todas as parcelas. 

4.   
a) Sim.   B) 5 x 6 = 30 
 

5.  
a) 40 lajotas.    B) 40 lajotas.    C) 8 x 10 = 80 

6.   

• 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 18 

• 6 x 3 = 18 
 

7.  

• 5 linhas e 6 colunas. 

• 5 × 6 = 30 

8.  
a) 4    b) 8    c) 4 x 8 = 32 

9.  5 x 8 = 40 azulejos. 
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Atividade 29                    _____/_____/_____ 

1. 7 docinhos. 

2. 6 pirulitos. 

3.  
a) 12 pacotes de biscoitos.          b) 7 pacotes de biscoitos. c) 12 pacotes de biscoitos. 

4. a) 2    b) 4   c) 3   d) 5 

• Dividindo o número maior pelo número menor. 

5. A menina precisará ler 32 páginas por dia. 
 

6. 10 ÷ 2 = 5   12 ÷ 3 = 4   20 ÷ 4 = 5 
 
 

 

Atividade 30                    _____/_____/_____ 

1.  
6 caixas. 

2.   
7 equipes. 

3.  
8 caixas. 

4.  
6 viagens. 

5.   
9 buquês. 

6.  
O irmão de Antônio tem 
120 bolas de gude. 

7.  
60 balas. 

8.  
80 metros. 

9.  
50 livros. 

10.   
9 figurinhas. 

11.  
a)  5 ovos. 
b) 4 bombons. 
c) 9 reais. 
d) 48 brinquedos. 
e) 40 pincéis. 
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REVISÃO 2 
 

ITEM DESCRITOR GABARITO 

01 D1 B 

02 D2 B 

03 D2 D 

04 D10 A 

05 D10 C 

06 D13 C 

07 D13 B 

08 D14 A 

09 D14 B 

10 D15 D 

11 D15 B 

12 D17 D 

13 D17 B 

14 D19 D 

15 D19 A 

16 D19 B 

17 D20 C 

18 D20 A 

19 D20 C 

20 D20 C 

21 D27 B 

22 D28 D 
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 ATIVIDADE   1      ___/___/______ 

 

1. O menino foi descobrindo o sentido das palavras. 

2. Dança, divertimento, brincadeira, farra. 

3. (C) se manifestou. 

4. Que as plantas sentem o carinho que é oferecido a elas. 

5. Pequenino.  

6. Que a palavra carinho tem origem do amor; que a palavra carinho tem relação com amor. 

7.  aspas. 

8. (B) às palavras. 

9. (C) pessoas. 

10. (B) descobriu o sentido das palavras. 

11. Resposta individual do aluno.  
Sugestão: ideia de diferente; expressam sentimentos; umas são positivas, outras são negativas. 

12. Que nem gente/como palhaço/como folia/como doença/como pobreza. 

13. Contente/gente; alegria/folia; tristeza/pobreza; menininho/carinho; entendem/compreendem; 

gritou/amor. 

14. Resposta individual do aluno.  
Sugestão: alegria/fantasia; tristeza/princesa; carinho/marinho; amor/sabor. 

15. Francesa, tristeza, burguesa, despesa, presa, frieza. 

 

 ATIVIDADE    2     ___/___/______ 

 

1. Versos. 

2. Título; primeira estrofe; segunda estrofe e fonte. 

3. (B) Poema.  

4. (D) expressar sentimentos. 

5.  

Título do texto Autor do texto 
Livro de onde 

foi retirado 

Lugar da 
publicação do 

texto 

Editora do 
texto 

Ano de 
publicação 

O menino que 
descobriu as 
palavras. 

Cineas Santos. Livro O 
menino que 
descobriu as 
palavras. 

São Paulo. Ática. 1995. 

 

6. Na fonte do texto (final do texto). 

7. (C) Crianças. 

8. Resposta individual do aluno. 

9. Resposta individual do aluno.  
Sugestão: acontecimento, ocorrência. 

10. Nove verbos: era; descobriu; é; são; percebeu; entendem; compreendem; conteve, gritou. 

12.  aliviado. 

13. (B) Banco. 
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14. Produção do aluno. 

15. Produção escrita do aluno. 
 

 ATIVIDADE    3     ___/___/______ 

 

 

1. Resposta individual do aluno. 

Sugestão: Existe pátio: na escola, em empresas, em fábricas, aeroportos. 

2. Resposta individual do aluno. 

Sugestão: Espaço grande e descoberto, de socialização entre as pessoas. 

3. coisas bem pequenas. 

4.  fazer anotações. 

5. O narrador, Cata, Beto, Aninha e a professora. 

6. Somente um rato de verdade. 

7. Sim, porque praticam ações dentro da narrativa, ocupam um espaço e estão num determinado 

momento do texto. 

8. Brincar de gato e rato. 

9. Na escola. 

10. O rato do campo e o rato da cidade. 

11. Mais de 6 anos. 

12. (C) a observação de um ratinho de verdade. 

13. Pequenino; tristeza; comidinha; pobreza. 

14.  

PALAVRA PRIMITIVA PALAVRA DERIVADA 
comida comidinha 

Ana Aninha 
tudo tudinho 

 

15. Diminutivo. 

16. Amor/amoroso; telha/telhado; casa/casarão; feliz/felicidade. 

17. Resposta individual do aluno. 

Sugestão: +agem: pastagem, amostragem, embalagem, linguagem, ferragem, carruagem, folhagem. 

                  +oso: perigoso, vaidoso, seboso, mimoso, guloso, oleoso, raivoso, pastoso, nervoso, dengoso. 

                  +eza: pureza, sutileza, magreza, esperteza, alteza, nobreza, lindeza, clareza, braveza, tristeza. 

                  +izar: parabenizar, deslizar, agilizar, valorizar, localizar, sinalizar, totalizar, organizar, ironizar. 

                  +isar: pesquisar, paralisar, avisar, frisar, pisar, visar, alisar, analisar, bisar. 

 

 ATIVIDADE    4     ___/___/______ 

 

1. Resposta individual do aluno. 

2. (B) narrativo. 

3. (C) Marcelo. 

4. “Eu, o Cata, o Beto e a Aninha vamos juntos para a escola.” (l. 1) 

5. (A) Porque narra a história de uma turma de meninos em um dia de aula com a professora. 

6. Porque é a escola que Marcelo frequenta, ele estuda lá. 
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7. (D) usada no dia a dia entre amigos. 

8. Autor: Ruth Rocha; Livro de onde foi retirado: Excerto de A escola de Marcelo; Editora: Ruth Rocha 

Serviços Editoriais LTDA; Local: não. 

9. (D) ratinho. 

10. Em virtude das brincadeiras no pátio, da contação de história e da observação do ratinho de 

verdade. 

11. ( X ) Vinte e uma. 

12. As frases iniciam geralmente com letra maiúscula. 

13. As frases finalizam com ponto final ou vírgula. 

14. afeto. 

15.  As frases de número 1, da primeira coluna. 

16. Resposta individual do aluno. 

18. (C) narrar fatos da vida do próprio autor. 

 

 ATIVIDADE    5     ___/___/______ 

 

1. Produção individual do aluno. 

2.  

Palavras do texto “A escola de Marcelo” Palavras do texto “O menino que descobriu as 
palavras” 

escola – gaiola – gato – professora – caderno – 
cidade 
 

amor – palhaço – tristeza – doença – folia – 
desconhecidas – festa – carinho – alegria – 
pobreza 

 

3. 

Texto Informação sobre o texto 

O menino que descobriu as palavras Fala de maneira poética sobre um menino que 
descobre muitas palavras. 

A escola de Marcelo Narra a história de uma turma e sua professora 
em uma aula na escola. 

 

4.  

( T2 ) Tem a finalidade de narrar uma história. 

( T1 ) Apresenta versos, rimas e estrofes. 

( T1 ) Possui uma linguagem bem expressiva. 

 

( T2 ) Utilizou vários personagens no texto.  

( T1 ) Serve para expressar sentimentos. 

( T2 ) Aconteceu num local específico. 

5. 

 O menino que descobriu as palavras A escola de Marcelo 

Finalidade expressar sentimentos narrar uma história 

Gênero textual poema conto 

Estrutura versos e estrofes paragrafada 
 

6. Retomar as respostas nas atividades 2 (questão 5) e 4 (questão 8). 

7. Resposta das duplas de alunos (as). 

8. calça; infância; caçar; coice; tolerância; cisco; caçula; panelaço; canção; precioso; dentuça; caracol. 

9.  

a. fomos 
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b. desenham  

c. conversa 

d. compreendem 

10. Produção individual dos alunos. 

  

 ATIVIDADE    6     ___/___/______ 

 

1. Resposta individual do aluno. 

2. Resposta individual do aluno. 

Sugestões de respostas: 

Assombração: Objeto fantástico ou fantasma que assombra, que causa terror. 

Aconchego: amparo, proteção; expressão de carinho, de acolhimento; abraço. 

3. Bem acomodado, confortável, protegido. 

4. Valente e corajoso. 

5. Quando está em casa, no aconchego da mãe. 

6. “bem seguro, aconchegado/no colinho da mamãe...” (l. 15 e 16) 

7. Susto, escuro, injeção, raio, sapo, lagartixa, fantasma, assombração, aranha, monstro, dragão, bruxa, 

bicho-papão. 

8. Resposta individual do aluno. 

Sugestão: Não, porque ele só tem coragem quando está em casa e acolhido pela mãe. 

9. (D) oposição ao que foi afirmado. 

10. Nem. 

11. Nunca, jamais, tampouco, de forma alguma, de jeito nenhum, de modo algum. 

12. Lugar: Minha casa;  

      Modo: bem seguro, aconchegado;  

      Tempo: quando. 

13. cebola; cilada; acima; ácido; cereja; cenoura; aceitar; bacia; cipó; oferecer; cidade; doce; cimento; 

Cecília; cinema. 

14. bacia; vacina; capacete; doce; cigarra; cinema; cebola; cócegas. 

15. Som de /K/: pancada, cocada, moqueca, cavaco, escola, cadeira, Carla, cardume, computador, 

caráter, coador, cama;     

     Som de /S/: celeiro, Célia, paciente, ciúme, medicina, cientista, vacina, civil, entristece, Cícero, 

oceano, fácil. 

 

 ATIVIDADE    7     ___/___/______ 

 

1. Versos.  

2.  

Título  Autor  
Livro de onde 

foi retirado 
Lugar da 

publicação  
Editora 

Ano de 
publicação 

Não tenho 
medo de nada 

Pedro 
Bandeira 

Mais respeito, 
eu sou criança 

São Paulo Moderna  1995 
 

3. Rimas. 
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4. (C) poema. 

5. (D) um menino superprotegido. 

6. (C) o desejo de coragem do garoto. 

8. (B) continuidade. 

10. Para representar o medo que o personagem tem de se molhar. 

11. Semelhantes, porque ambos têm medo de algo. 

13. Produção individual do aluno. 

Sugestões de respostas: 1. Paulo é muito magro; 2. Jorge não é muito estudioso; 3. Aninha é alta; 4. O 

almoço não estava saboroso. 
 

 ATIVIDADE    8     ___/___/______ 

 

1. Resposta individual do aluno. 

Sugestão de resposta: personagem mitológica, metade mulher, metade peixe. 

2. Resposta individual do aluno. 

Sugestão de resposta: personagem de contos de fada. 

3.  

a. entornou, derramou, despejou. 

b. entornou, derramou, despejou. 

c. transformou.  

d. transformou. 

4. a. Nas frases a e b. 

b. Nas frases c e d.  

5. “Se eu me vejo ou percebo a inventar”; “Se eu começo a inventar” 

6. Da imaginação de transformar coisas muito parecidas. 

7. Mãe/santa; irmãozinho/ET; cidade/céu; rio/mar; lambari/tubarão; urubu/avião; lavadeira/sereia; 

sapo/príncipe.  

8. Resposta individual do aluno. 

9. Palavras que começam com C: cavalo, chuchu, cidade, cinderela. 
    Palavras que começam com S: santa, sereia, sapo. 
10. Circo; cigarra; cama; cidade; cantar; cedo; coração; coalhada; casamento; cueca; cuidado; 

coqueiro. 

11. As vogais e e i. Nas vogais a, o e u só ocorre som de /s/ com ç. 

12. /c/; /k/; /s/. 

13.  
 

C COM SOM DE /S/  C COM SOM DE /K/ 

Célia, ceia, circo, Cecília, cidade, cinema, 
cérebro 

cachimbo, caminhada, cotovelo, cartório, 
comando, cachoeira, coelho, castelo 
cachoeira 
coelho 
castelo 
 

 

 ATIVIDADE    9     ___/___/______ 

 

1. (C) poema. 

2. Boizinho/irmãozinho; Tubarão/avião; Aninha/minha. 
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4.  

Título do 
texto 

Autor do 
texto 

Livro de onde foi 
retirado 

Lugar da 
publicação do 

texto 

Editora do 
texto 

Ano de 
publicação 

Imaginação 
 

Elias José Boneco maluco e 
outras 
brincadeiras 

Porto Alegre Projeto 1999 

 

5. Uma única estrofe. 

6. Tubarão/avião. 

7. Vira. 

8. ( X ) seres que existem. 

9. (C) Substantivos.  

10. Fruta: banana 

      Animal: tatu 

      Pessoa: Natália 

Frases: produção individual do aluno. 

11. (D) a relação entre lixo e luxo. 

 

 ATIVIDADE    10     ___/___/______ 

 

1. Produção individual do aluno. 

2.  a) Não tenho medo de nada. 

b) Imaginação. 

3. 

Informações sobre o texto Não tenho medo de nada Imaginação 

Possuem versos no lugar de frases. X X 

São organizados em estrofes em vez de 
parágrafos. 

X X 

As mensagens são de alegria e de reflexão 
sobre as coisas boas e simples. 

X X 

Usam muitas comparações e algumas palavras 
possuem sentidos diferenciados.  

X X 
 

4. Buscar as informações nas atividades 7 (questão 2) e 9 (questão 4). 

5. /S/. 

6. Resposta individual do aluno. 

Sugestões de respostas: CEnoura – SElo – CInema – SIneta. 

7.  a. capacete. 

b. cócegas. 

c. cigarra. 

d. cebola.  

e. doce. 

8. Chuchuzinho; cavalinho; Aninha; boizinho; riozinho. 

9. Vassoura, cavalo, chuchu, boizinho, banana, lua. 
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                                        ATIVIDADE    11                ___/___/______ 
 

1. Resposta pessoal do (a) aluno (a).  

Sugestão de resposta: A dificuldade de ser verdadeiro. 

2. Unidade do exército responsável pelas instalações e guarda presidencial nos desfiles. 

3. Sugestão de resposta:  

Fotonovela: gênero de literatura de massa, de estilo romântico, veiculada por revistas especializadas e 

apresentada em forma de quadrinhos fotográficos, com textos sucintos em legendas ou balões;  

Chácara: propriedade rural voltada para a avicultura, a pequena criação de animais, ao plantio de frutas, 

legumes etc;  

Abanar: 1. refrescar(-se) com abano, leque ou algo parecido. 2. movimentar ou agitar repetidas vezes de 

um lado para outro; fazer tremular ou tremular. 

4. Colocou; baixou; sabor. 

5. Paulo tinha uma imaginação muito fértil, imaginava coisas irreais. 

6. (C) o jovem tinha uma imaginação muito criativa. 

7. O médico. 

8. Paulo, dona Colô (a mãe) e Dr. Epamimondas (o médico) 

9. A casa de Paulo e o consultório do Dr. Epaminondas. 

10. A palavra mentiroso (um adjetivo) 

11. a) emblemáticos; b) sujo, especial; c) maravilhosa; d) cansado, diária. 

12. Caso de poesia. 

13. Resposta pessoal do (a) aluno (a).  

 
 

 ATIVIDADE    12     ___/___/______ 
 

1. (B) O texto conta a história de um garoto que vivia sonhando com coisas extraordinárias. 

2. (B) contando sobre alguma coisa. 

3. a) Sim. Personagens principais: Paulo e sua mãe; Personagens secundários: Dr. Epaminondas. 

b) parágrafos (4). 

c) Sim, o médico realmente percebe que Paulo tem uma imaginação muito criativa. 

d) Sim, do Dr. Epaminondas. 

4. Carlos Drummond de Andrade – autor do livro; Deixa que eu conto – livro de onde foi tirado; São 

Paulo – local onde livro foi publicado; Ática – Editora; 2002 – ano de publicação. 

5. (A) Afirmou ter visto, no pátio da escola, pedaços de lua. 

6. (D) Um menino que criava histórias. 

7. (D) Paulo. 

8. (A) “Quando o menino voltou falando” 

9. Capacidade. 

10. Mentiroso. 

11. a) Augusto é um garoto muito desinteressado pelos seus estudos; b) Débora está descontente com 

seu desempenho nas aulas; c) Paulo torce contra o time do Flamengo; d) Iasmim recortou as bandeiras, 
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deixando as pontas em tamanho desiguais. 

12. A U T O R I Z A D O 

W Q R Y A N T E S U 

J H V A Z I O B N P 

A N T E R I O R M L 

13. Produção pessoal do (a) aluno (a). 
 
 

 ATIVIDADE    13     ___/___/______ 
 

1. Resposta pessoal do (a) aluno (a). Sugestão de resposta: protocolo. 

2. Livro que contém os ritos estabelecidos por uma religião e a forma de executar as cerimônias; o culto 

religioso; cerimônia, liturgia; conjunto de atos e práticas próprias de uma cerimônia ritualística; conjunto 

das regras socialmente estabelecidas que devem ser observadas em qualquer ato solene; cerimonial. 

3. Resposta pessoal do (a) aluno (a).  Sugestão de resposta: rascunho, texto, material da aula.  

4. Peça circular de madeira, provida de um cabo, usada para bater na palma da mão de pessoa castigada. 

5. (B); (C); (A). 

6. (D) Um de cada vez. 

7. Um ritual. 

8. Banco dos meninos e bancos das meninas, separados. 

9. Tinham dia certo de argumentos. 

10. Espera-se que os alunos cheguem à conclusão que era antiga, principalmente pelo modo de 

tratamento dado aos alunos. 

11. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

12. (C) Com saudades dos companheiros.  

13.  

 
 

GA 

 

 

 

GE GI GO GU GUA GUE GUI 

gato gema Gilson agora agulha água guerreiro águia 

gavião Getúlio girino pago argumento guaraná pegue guia 

galho geladeira página goiaba  guaxinim guerra Maguila 

  angico mágoa     

15. Porque a mãe havia afirmado algo para ele que não aconteceu. 

16. (D) Revolta. 

17. (D) O irmão jogar o outro pela janela.  
 

 

 ATIVIDADE    14     ___/___/______ 
 

1. (A) O texto traz informações sobre várias atividades feitas na aula, a partir da lembrança da autora. 

2. Um poema narrativo, porque ele possui versos e tem a finalidade de emocionar. 

3. (C) emocionar. 

4. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 
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5. Autor: Cora Coralina; Nome do livro: Poemas dos Becos de Goiás e Estórias dos Mais; Local da 

publicação: São Paulo;  Editora: Global;  Número de edições: 21ª;  Ano de publicação: 2003. 

6. (B) apenas uma parte do texto foi reproduzida. 

7. (C) Interrogação. 

8. (D) Respeito. 

9. (B) Lugar. 

11. (A) A imagem de uma arma em punho. 

12. (B) convencer o leitor.  
 

 ATIVIDADE    15     ___/___/______ 
 

1. Revisão e reescrita individual do (a) aluno (a). 

2. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

3. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

4. Sequência: T2; T1; T2; T1; T2; T1. 

5. A incapacidade de ser verdadeiro A escola da mestra Silvina 

Qual a finalidade? narrar uma história 
emocionar o leitor com uma 
narrativa poética 

O classificado em qual gênero? conto  poema 

O texto está organizado de que 
forma (parágrafos, versos)? 

parágrafos versos 

De que assunto trata? 
um menino de imaginação 
criativa 

uma sala de aula 

Quem é o público alvo? pessoas em geral pessoas em geral 

Qual a linguagem utilizada? formal formal 
 

6. Garda, garaná, gitarra, gueladeira, amigu, portugês, sejurar. 

7. Guarda, guaraná, guitarra, geladeira, amigo, português, segurar. 

8. A casa; a mãe; o Paulo; o campo; o pátio; a sobremesa; os dragões; a lua; as borboletas; o fogo; os 

buraquinhos; a terra; as fotonovelas; o queijo; a chácara; o tapete; o céu; o médico; o exame; a cabeça; 

o menino. 

9. a) O; b) a; c) o, as; d) o, o, a. 
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 REVISÃO – 1      ___/___/______ 
 

QUESTÃO 
DESCRITOR 

SAEB 
GABARITO 

1 D4 A 

2 D1 D 

3 D14 D 

4 D5 D 

5 D14 D 

6 D9 A 

7 D3 A 

8 D9 B 

9 D4 C 

10 D3 D 

11 D2 B 

12 D6 B 

13 D1 B 

14 D4 C 

15 D12 A 

16 D1 C 

17 D10 C 

18 D6 A 

19 D5 A 

20 D13 C 

21 D14 D 

22 D7 D 
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 ATIVIDADE    16     ___/___/______ 

  

1. Espera-se que os alunos lembrem que o último verso remete ao nome de uma brincadeira infantil.  

2. (A) Uma criança. 

3. Quem quiser brincar comigo,/vem aqui, levanta a mão. 

4.  
Túnel: passagem subterrânea;  

Lago: acumulação permanente de águas em grande extensão numa depressão de terreno fechada;  

Castelo: residência real ou senhorial dotada de fortificações. 

5. Resposta pessoal do (a) aluno (a). Sugestão de resposta: homem grande. 

6. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

7. Levantar a mão. 

8. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

9. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

Espera-se que os alunos compreendam que se trata de ações irreais, imaginadas. 

12. Espera-se que os alunos percebam que a letra H não tem som. 

13. Espera-se que os alunos percebam a formação dos dígrafos. 

Chá – sonho – galho – velha – bolha – bicho – chora – filha.  

14. Produção pessoal do (a) aluno (a). 
 
 

 ATIVIDADE    17     ___/___/______ 
 

1. 8 versos e 2 estrofes. 
2. estrada – baleia – gigante – areia – comigo – mão – lado – ladrão. 

3. Baleia/areia; mão/ladrão. 

4. (B) poema. 

5. Poéticos. 

6. Local de publicação – São Paulo; Editora – Ática; Autor – Ricardo Azevedo; Livro de onde foi tirado – 

Dezenove poemas desengraçados; Ano de publicação – 2000. 

8. Eu [faço] 

9. (A) Ação que praticamos. 

11. (C) Uma queda da rede em que brincava. 

12. SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). 

13. Noticiar um acontecimento recente. 

14. (B) Jornais e revistas. 

15. Produção individual do (a) aluno (a). 
 

 ATIVIDADE    18     ___/___/______ 
 

1. (B) cometas; (A) carruagem 

2. Arrumou – prepararam; escreveram – registraram; construíram – fizeram; inventaram – imaginaram; 

fabricaram – produziram. 
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3. Cometas construíram um caminho com poesia e luz. 

4. (A) Carruagem carregada de sonhos. 

5. (D) Se prepara para uma grande festa. 

6. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

7. Hira, hontem, horáculo, himagem, hombro, hitália, hultrapassagem. 

8. Honra, hipopótamo, hoje, homem, hélice, história. 

9. Produção pessoal do (a) aluno (a). 
 

 ATIVIDADE    19     ___/___/______ 
 

1. (A) Poemas. 

2. Título; fonte do texto; estrofes; versos. 

3. Autora – Roseana Murray; Livro de origem do texto – Pera, uva ou maçã?; Local de publicação do livro 

– São Paulo; Editora do livro – Scipione; Ano de publicação – 2005; Página de origem do texto – 27. 

4. Rimas, os versos são livres. 

5. Aparece 5 vezes no texto. 

6. (B) Posse. 

7. Teu; seu; seus; minha, meus. 

8. a) Suas – jardim; suas – universo. 

9. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

11. (B) Ordem. 

12. (D) palito. 

13. (B) ensinar a fazer um bolo. 

14. (D) receita. 
 

 ATIVIDADE    20     ___/___/______ 
 

1. Revisão e reescritas da produção textual. Escrita individual do (a) aluno (a). 

2. Destino, secreto, desfraldar – Aniversário; túnel, castelo, lago – Brincadeiras. 

3. Os dois. 

4. Nenhum dos dois.  

5. Poema narrativo – Brincadeiras; Poema tradicional – Aniversário. 

6. Utilizar as fontes dos dois textos. 

7. Aniversário – preparação de uma festa de aniversário; poética; emocionar; poema.  

Brincadeiras – tipo de brincadeira de criança; poética; narrar; poema. 

8. Espera-se que os alunos percebam a troca dos nomes pelos pronomes.  

9. Vê-las; quebrei-o; lavei-as; chamá-los; enviei-lhes; entregá-lo.  

10. a) leão; b) ratinho. 
 

 ATIVIDADE    21     ___/___/______ 
 

1. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

2. É esperado que o aluno (a) se remeta a ideia de estar maior. 
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3. Que está saindo de fase de vida para outra, ficando grande. 

4. Cresceu bastante. 

5. Se sente maior do que nos dias anteriores. 

6. Elefante. 

7. (C) felicidade. 

8. (A) bem maior. 

9. (C) Repetindo a expressão “bem maior”. 

10. Bastante; grande; gigante; elefante; antes. 

11. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

Sugestão de resposta: abençoe – continue – perdoe – magoe – ame – abre. 

12. dente; pente; cidade. 

13. Produção pessoal do (a) aluno (a). 

 

 ATIVIDADE    22     ___/___/______ 
 

1. (A) Poemas. 

2. Poéticos. 

3. Título, fonte do texto, estrofes, versos. 

4. Estrofes e versos. 

5. (C) tempo. 

6. Quando, antes. 

7. Amanhã, depois, quando, agora, hoje, ontem, antes. 

9. Espera-se que o aluno (a) perceba que a ordem das palavras interfere no sentido das frases. 

10.  
a) Não, porque elas não conseguem na maioria das vezes expressar um sentido.  

b) Organizar cada palavra no seu lugar correto. 

12. Para o próprio autor. 

13. Porque teve aula de Matemática. 

14. Quarta-feira, 18 de julho, ontem, hoje, amanhã. 

15. Produção pessoal do (a) aluno (a). 
 

 ATIVIDADE    23     ___/___/______ 
 

1. Título – nome dado a um livro ou texto;  

Biografia – Nome do texto que mostra a vida de uma pessoa. 

2. Historiador – aquele que estuda a História; Folclorista – aquele que estuda o folclore.  

Antropólogo – aquele que estuda a Antropologia.  

Advogado – aquele que exerce a advocacia; Jornalista – aquele que exerce o jornalismo. 

3. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

Sugestão de resposta: atividades representativas da cultura de um povo.  

4. Historiador, folclorista, antropólogo, advogado, jornalista.  

5. (A) 1898. 

6. Espera-se que o aluno (a) possa inferir que ele escreveu muitos livros. 
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7. O nome completo de alguém. 

8. Data da morte – 30 de julho de 1986; publicação “O tempo e eu” – 1971; escreveu “Contos 

tradicionais – 1946; escreveu “Dicionário do folclore” – 1952. 

9. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

10. Amizadi, craqui, caridadi, longi, cidadi, estileti, condi. 

11. a) dorme; b) amizade; c) cuide; d) corretamente.  
 

 ATIVIDADE    24     ___/___/______ 
 

1. Verdadeiras.  

2. Narrativo, porque narra a história de vida de uma pessoa. 

3. (A) a vida e obra de um autor. 

4. (C) narrar a história da vida de alguém. 

5. a) Vida e obra; b) 3; internet (www.wikipedia.com.br) 

6. Internet. 

7. Observar a fonte. 

8. www.wikipedia.com.br 

9. (B) em itálico para destacá-las. 

10. (C) próprios. 

11. Luís da Câmara Cascudo; Natal; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Dicionário do Folclore 

Brasileiro; Alma patrícia; Contos tradicionais do Brasil;  Geografia do Brasil holandês; O tempo e eu. 

12. (A) adicionar explicações de tempo e lugar. 

14. (A) cidades em situação de alerta. 

15. (D) tem uma redução entre os anos de 2013 e 2014. 

16. (A) dar informações sobre uma doença. 
 

 ATIVIDADE    25     ___/___/______ 
 

1. Retomada da escrita para revisão e reescrita individual do (a) aluno (a). 

3. Vida e obra: folclorista, folclore, póstumo, antropólogo, professor; Aniversário: gigante, elefante, 

aniversário.  

4. O sentimento de um menino no dia de seu aniversário. 

5. A vida e as obras de Luís da Câmara Cascudo.  

6. Espera-se que os alunos indiquem, como resposta, o texto “Vida e obra”. Isso devido à objetividade e 

vocabulário mais simples. 

7. Aniversário: poema; Vida e obra: biografia. 

8. Aniversário: poética, emocionar, estrofes e versos, livro literário.  

Vida e obra: narrativa, narrar, paragrafada, internet.  

9. demgue – conplexo – emfraquecido – imseto – demgoso – enboscada – doemça. 

10. Produção pessoal do (a) aluno (a). 

11. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

12.  
Luís da Câmara Cascudo nasceu em Natal, em 30 de dezembro de 1898. 
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O folclorista dedicou-se ao estudo da cultura brasileira.  
Suas memórias, O tempo e eu (1971), foram editadas após sua morte. 
13. Luís da Câmara Cascudo – escritor; O tempo e eu – obra. 
 

 ATIVIDADE    26     ___/___/______ 
 

1. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

2. Um imenso tapete verde formado por árvores. 

3. A riqueza da floresta (plantas e animais). 

4. Vê – perceber; Chegando – aproximar; Moram – habitar; Nascem – originar; conseguiu – obter; 

Cansamos – parar. 

5. (B) as riquezas de uma floresta.  

6. onça, macaco, tucano, tamanduá. 

7. Surpresa com a diversidade de espécies vegetais e animais. 

8. Porque ele ainda não conseguiu registrar (catalogar) tudo que existe ali ou devido a riqueza ser muito 

grande. 

9. Um tesouro único no mundo. 

10. Os índios. 

11. Mas se formos chegando mais perto, mais perto e mais perto (devagarinho para não assustar 

ninguém), teremos surpresas entre as árvores da floresta: ali moram onças, macacos, araras, tucanos, 

tamanduás. 

12. 
iniciadas com U – um, único;  
iniciadas com O – onças, o, os;  
terminadas com U – conseguiu;  
terminadas com O – formado, do, devagarinho, tudo, no, mundo, isso. 
13. leão – pinto – tatu – urso – coelho – tucano. 
 

 ATIVIDADE    27     ___/___/______ 
 

1. a) Sim, “Floresta Amazônica”; b) Não, fala sobre a Amazônia; c) Sim, dá as características da floresta; 

d) Não, nesse texto não temos personagens, pois ele não é narrativo e sim informativo; e) Sim, plantas, 

animais o ambiente. 

2. Resposta pessoal. 

3. Sim, pertence a internet. 

4. <http://www.canalkids.com.br/viagem/brasil/floresta.htm>. 

5. Declarativas, possuem ponto final. 

7. A presença de uma palavra negativa como: não ou nem. 

8. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

9. (A) Admiração. 

10. (B) lugar. 

11. (D) oposição. 

13. (B) fazer um apelo. 

14. (B) convencer. 
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15. Amazônia; proteção à Amazônia. 

16. As pessoas precisam ajudar a preservar a floresta. 
 

 ATIVIDADE    28     ___/___/______ 

1. (B) Que está com boa aparência; (A) Que é bom patrão. 

2. O lobo disse adeus ao amigo ali mesmo. 

3. (D) semelhantes à real aparência dele. 

4. Resposta pessoal. 

5. A coleira. 

6. O lobo e um cão. 

7. a) Num caminho; b) O lobo; c) O lobo; d) O cão; e) O lobo. 

8. Lobo, assustar, prende, amigo, caminho, coleira, ótima, esfolado. 

9. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

10.  

a) Companheiro, você está com ótimo aspecto: gordo, o pelo lustroso... 

b) Mas de repente o lobo reparou numa coisa. 

c) O lobo despediu-se do amigo ali mesmo.  

d) Vamos esquecer – disse ele. – Prefiro minha liberdade à sua fartura. 

e) Durante o dia meu amo me prende com uma coleira, que é para eu não assustar as pessoas que vêm 

visitá-lo. 
 

 ATIVIDADE    29     ___/___/______ 
 

1. (A) personagens. 

2. (A) diálogos. 

3. Espera-se que o aluno (a) registre pelo menos um dos pares de diálogos do texto. 

4. O lobo e o cão. 

5. (D) O lobo perceber a coleira do cão. 

6. O lobo preferiu viver a vida que tinha antes de conhecer o cão (prefere sua liberdade). 

7. a) Sim, 9 parágrafos; b) Fábula; c) Sim (a liberdade vale mais que qualquer coisa). 

8. (A) Narram alguma história. 

9. a) narrador; b) história; c) final. 

10. (A) continuidade. 

11. (B) curiosidade. 

12. (C) posse. 

13. (D) modo. 

14. (A) adição. 

16. (B) a menina fugir das sacolas plásticas. 

17. (D) surpresa.  
 

 ATIVIDADE    30     ___/___/______ 
 

1. Produção pessoal do (a) aluno (a). 
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3. a) Floresta Amazônica; b) O lobo e o cão; c) Floresta Amazônica; d) O lobo e o cão. 

4. Resposta pessoal do (a) aluno (a).  

Espera-se que os alunos respondam “Floresta Amazônica”, pela quantidade de informações oferecidas 

pelo texto, vocabulário e estrutura frasal. 

5. O lobo e o cão – fábula, narrar, o valor da liberdade, narrativa, personagens, livro, fictício; Floresta 

Amazônica – informativo, informar, as características de floresta, informativa, especialistas, internet, 

real. 

6. Sim, ambos são paragrafados. 

7. a) caju; b) coco; c) ovo. 

8. a) Eu não tenho comida na hora certa; b) Eu não sou bem tratado; c) Não vamos esquecer – disse ele. 

9. Resposta pessoal do (a) aluno (a) 

10. ( X ) tempo. 

11. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 

12. Resposta pessoal do (a) aluno (a). 
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 REVISÃO – 2      ___/___/______ 

 
 

QUESTÃO 
DESCRITOR 

SAEB 
GABARITO 

1 D1 B 

2 D11 D 

3 D6 C 

4 D6 A 

5 D7 B 

6 D11 D 

7 D6 D 

8 D3 D 

9 D8 A 

10 D4 B 

11 D9 B 

12 D3 B 

13 D13 D 

14 D10 C 

15 D5 B 

16 D14 C 

17 D14 B 

18 D4 B 

19 D2 B 

20 D7 A 

21 D15 A 

22 D13 C 
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Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2. 
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A RAPOSA E O BODE 
A raposa seguia acompanhada de 

um bode, seu amigo, de belos chifres 
longos e retorcidos, porém, de curta 
inteligência. 

Ficaram com sede e isso os obrigou 
a descer um poço, onde beberam à 
vontade. 

Satisfeitos ambos, disse a raposa ao 
bode: 

— E agora, compadre? Beber não 
foi difícil. A dificuldade será como 
sairemos daqui. Levante suas patas e 
também seus chifres; apoie-se contra o 
muro, primeiro subirei por suas costas, 
depois sobre os chifres e, desta maneira, 
chegarei à boca do poço. Uma vez lá em 
cima, eu o puxarei. 

— Por minhas barbas! – exclamou 
o bode. Parabéns! A mim jamais me 
ocorreria tão feliz ideia. 

A raposa saiu do poço e deixou seu 
camarada. Deu-lhe ainda um sermão, 
para que se conformasse. 

— Se Deus tivesse lhe dado mais 
miolos, você não entraria no poço sem 
pensar antes como poderia sair. Então, 
adeus! Eu já estou fora, agora, saia você 
como puder, porque tenho um 
compromisso e não posso me deter. 
 

Moral: Em todas as coisas, tem de se 
pensar mais em como sair do que em 
como entrar. 

Fontaine. Fábulas de La Fontaine, Vol. III. Ed. Escala: 2013. 
 

1. O conflito dessa narrativa começa 

(A) com a decisão da raposa de subir o poço e 

deixar o bode no fundo dele. 

(B) no momento em que a raposa consegue sair 

do buraco sem a ajuda do bode. 

(C) quando a raposa sai para uma caminhada 

acompanhada de um bode. 

(D) quando o bode e a raposa ficam com sede e 

precisam descer um poço para beber água. 

2. Na frase “— Por minhas barbas!” (linha 

18), a pontuação final indica 

(A) aborrecimento. 

(B) discordância. 

(C) entusiasmo. 

(D) irritação. 
___________________________________ 
 
Leia o texto e responda às questões 3 e 4.  
 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 

QUE RATA! 
Uma bruxa varredeira 
foi varrer certo castelo, 
todo verde e amarelo. 
 
Encontrou um camundongo 
bem redondo, que chorava. 
 
— O que foi que aconteceu, 
me diga, que eu não sei? 
 
— Dona Bruxa, eu já fui rei, 
mas beijei minha rainha 
e camundongo eu virei... 
E a rainha, coitada, 
parece enfeitiçada, 
virou gorducha ratinha! 

 
Sylvia Orthof. A poesia é uma pulga. São Paulo: Atual, 

1999. 

3. Segundo o texto, o rei virou camundongo 
por causa de um 
 

(A) beijo na rainha.  

(B) certo castelo. 

(C) desejo da ratinha. 

(D) feitiço da bruxa. 
 

4. No texto, a palavra “eu” (linha 7) refere-

se  

(A) à bruxa. 

(B) à rainha. 

(C) ao rei. 

(D) ao camundongo. 
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Para responder às questões 5 e 6, leia o texto 
abaixo. 
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Gripe AH1N1? Hoje não, obrigado! 
Conforme divulgado amplamente 

pela mídia, sabe-se que a gripe 
AH1N1 é uma doença respiratória 
contagiosa que requer mais cuidados 
do que a gripe comum, pois pode 
gerar mais complicações. 

As recomendações de prevenção 
incluem evitar as situações em que o 
vírus é transmitido, ou seja: 

• Cobrir-se ao tossir ou espirrar; 

• Hábitos de higiene pessoal – 
lavagem correta e frequente das 
mãos; 

• Uso de higienizantes para as 
mãos – após a lavagem, após tossir 
ou espirrar e entre as tarefas do dia a 
dia; 

• Limpeza e desinfecção de 
superfícies – remoção dos materiais 
orgânicos (limpeza) e uso correto dos 
produtos com ação desinfetante. 

Procedimentos de limpeza que 
reduzem as contaminações 

Higiene Pessoal 

• Molhe as mãos com água; 

• Aplique sabonete; 

• Esfregue as mãos, punhos, 
antebraços e entre os dedos, 
incluindo as unhas, por pelo menos 
20 segundos; 

• Enxágue com água corrente; 

• Seque cuidadosamente com 
toalha de papel ou dispositivo de ar; 

• Use 1 toalha de papel para fechar 
a torneira. (...) 

Disponível em: <http://www.ecosboletim.com.br>. Acesso 
em: 20.fev.2014. Fragmento 

5. A finalidade desse texto é 

(A) dar instruções.              

(B) descrever algo. 

(C) divulgar uma campanha. 

(D) noticiar um fato recente. 

6. Entre as recomendações de prevenção 

contra a gripe AH1N1, a que não se refere à 

higiene pessoal é 

(A) “Cobrir-se ao tossir ou espirrar (...)”. (l. 10) 

(B) “Hábitos de higiene pessoal (...)”. (l. 11) 

(C) “Uso de higienizantes para as mãos (...)”. 

(l. 14) 

(D) “Limpeza e desinfecção de superfícies”. (l. 

18) 

_____________________________________ 
Leia o texto e responda às questões 7 e 8. 
 

Veja como fazer tinta invisível para mandar 

mensagens: 

• Pegue um pouco de suco de limão. Mas, 

atenção, faça isso bem longe do sol e 

lave bem as mãos, depois. 

• Molhe um pincel ou palito no limão e 

escreva a sua mensagem em uma folha 

de papel. 

Para ler sua mensagem, a outra pessoa só 

precisa segurar a folha perto de uma 

lâmpada acesa. O calor revelará a 

mensagem. 

 
Adaptado de: Super for Kids, out. 2002. 

 

7. De acordo com o assunto tratado, o título 

adequado a esse texto seria 

(A) A lâmpada acesa.  

(B) Mensagem invisível. 

(C) O suco de limão. 

(D) Tipos de tintas. 

 

8. O objetivo desse texto é 

(A) contar uma história. 

(B) defender uma opinião. 

(C) ensinar a fazer algo. 

(D) informar o leitor. 
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Leia o texto abaixo e responda às questões 9 e 10. 
 

O QUE SÃO OS MICRÓBIOS? 
Os micróbios são 

organismos vivos tão 
pequenos que só podem ser 
vistos por meio de um 
equipamento com potentes 
lentes de aumento 
chamado microscópio.  

Eles também são conhecidos como 
microrganismos. 

 

Micróbios 
 

Os micróbios são amplamente distribuídos, 
podendo ser encontrados no solo, na água, nas 
pessoas, nos animais, nos alimentos e até 
flutuando no ar. 

Alguns micróbios, chamados de 
deteriorantes, podem estragar o alimento, que 
fica com cheiro e sabor desagradáveis. Outros 
micróbios, quando presentes nos alimentos, 
podem causar doenças, sendo chamados de 
prejudiciais à saúde ou patogênicos. 

 

Saiba mais... 
 

Há mais micróbios em uma mão suja do que 
pessoas em todo o planeta. 

É um grande engano acreditar que os 
micróbios sempre alteram o sabor e cheiro dos 
alimentos. Alguns micróbios patogênicos 
multiplicam-se nos alimentos sem modificá-los, 
ou seja, silenciosamente... 

Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 

9. O risco de que fala a parte final do texto é de 

que as pessoas 

(A) comam alimentos sem perceber que eles estão 

contaminados por micróbios. 

(B) fiquem doentes por comer alimentos que têm 

cheiro e sabor desagradáveis. 

(C) não consigam ver bactérias sem equipamentos 

potentes como o microscópio. 

(D) pensem que os micróbios só estão presentes 

no solo e flutuando pelo ar. 

10. Os micróbios deteriorantes são 

considerados prejudiciais porque 

(A) estão espalhados por todo o planeta. 

(B) podem estragar os alimentos. 

(C) são vistos apenas com microscópio. 

(D) sempre alteram o sabor dos 

alimentos. 

__________________________________ 
Leia o texto abaixo e responda às questões 
11 e 12. 

ESQUISITICES 
Eu hoje acordei 
muito esquisito. 
 

Já comi o pé da mesa 
e bebi café com mosquito, 
fui à praia e no mar, 
peguei um peixe frito. 
 

Eu hoje acordei 
muito esquisito. 
Dei bom dia pra cavalo 
e relinchei pro cabrito, 
me pendurei no varal: 
logo que estiver seco, grito! 
 

Eu hoje acordei 
muito esquisito 
cuspi fogo na toalha 
e engoli um periquito 
eu tô que tô: eu, hoje, 
muito esquisito! 

CAPARELLI, Sérgio. 111 Poemas para crianças. São 
Paulo: Ed. L&PM, 2013. 

 

11. De acordo com o texto, o eu lírico 
gritaria assim que 
(A) cuspisse fogo.           
(B) estivesse seco. 
(C) pegasse um peixe.      
(D) se pendurasse. 
 
12. No verso “eu tô que tô: eu, hoje,” (4ª 
estrofe), a expressão destacada é marca 
de uma linguagem   
(A) científica.                   (B) formal. 
(C) informal.                    (D) regional. 
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Leia o texto e responda às questões 13 e 14. 
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OSCAR NIEMEYER 
O arquiteto do Brasil 

Oscar Niemeyer Ribeiro Soares 
Filho (1907-2012) nasceu no bairro de 
Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 
15 de dezembro de 1907. Filho de 
funcionário público, em 1928 casou 
com Anita Baldo, filha de imigrantes 
italianos. Em 1929, entrou para a 
Escola Nacional de Belas Artes no Rio 
de Janeiro, onde se formou 
engenheiro arquiteto, em 1934. Inicia-
se na profissão como estagiário no 
escritório de Lúcio Costa e Carlos 
Leão.  

Niemeyer foi o arquiteto brasileiro 
responsável pelo planejamento 
arquitetônico de vários prédios de 
Brasília, capital do Brasil. Possui mais 
de 600 projetos em todo o mundo. É 
um dos maiores representantes da 
arquitetura moderna da história. Em 
2007 é comemorado seu centenário. 
Recebe a Medalha do Mérito Cultural 
do Brasil. 

Disponível em: 
<http://www.espacoarte.com.br/artistas/582-oscar-

niemeyer>. Acesso em: 13.jan.2019. Fragmento adaptado 
 

13. O texto fala principalmente sobre 
(A) a história da arquitetura moderna.  
(B) a vida de um grande arquiteto brasileiro. 
(C) o planejamento arquitetônico de Brasília. 
(D) os maiores arquitetos do mundo. 
 

14. O trecho que revela uma opinião sobre o 
arquiteto é     
(A) “nasceu no bairro de Laranjeiras, no Rio de 
Janeiro”. (linhas 2 e 3) 
(B) “Em 1928, casou com Anita Baldo, filha de 
imigrantes italianos.”. (linhas 5 a 7) 
(C) “entrou para a Escola Nacional de Belas 
Artes no Rio de Janeiro”. (linhas 7 a 9) 
(D) “É um dos maiores representantes da 
arquitetura moderna da história.”. (linhas 17 a 
19) 

Leia os textos e responda à questão 15. 

“Eu sempre achei absurdo tirar um 
animal de seu habitat e colocá-lo em um 
zoológico, feito um manequim em vitrine. 
Isso só serve para o povo se divertir e ficar 
jogando coisas nos bichos. Acho que se o 
propósito é pesquisar ou tentar reproduzir 
em cativeiro uma espécie em risco de 
extinção tudo bem. Mas nem por isso eles 
precisam estar em jaulas. Poderiam ser 
mantidos numa reserva ecológica ou em 
qualquer área maior." 
 

L. C. F.  

 

"Acho que a atitude do IBAMA é bem 
legal. É importante que as pessoas possam 
conhecer os animais de perto, ver como 
eles se comportam, o que comem, essas 
coisas que a gente só encontra em livro. 
Nem todo mundo tem oportunidade de 
viajar e ter contato com os bichos nos seus 
habitats. Se não fosse pelos zoológicos, a 
gente só poderia imaginar como eles são. 
Além disso, os zoológicos fazem muitas 
pesquisas importantes com esses animais. É 
claro que melhorar as condições das jaulas 
não significa colocar os bichos num lugar 
ideal, mas já é alguma coisa." 
M. C. M. 
AMARAL, Emília et al. In: Novo Manual Nova Cultural. São 

Paulo: Integral, 2006. 
 

15. Esses dois textos  
(A) defendem a criação de animais em 
zoológico. 
(B) falam sobre a atitude positiva do IBAMA. 
(C) tratam de assuntos muito diferentes. 
(D) tratam do mesmo assunto, com ideias 
opostas. 
 

 
  

http://www.espacoarte.com.br/artistas/582-oscar-niemeyer
http://www.espacoarte.com.br/artistas/582-oscar-niemeyer
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1.  

Leia o texto abaixo e responda às questões 16 e 17. 
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CARTA DE RAQUEL 
Oi, André! 

O pessoal aqui em casa até que se vira: 
meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão 
tá tirando faculdade, minha irmã mais velha 
também trabalha, só vejo eles de noite. Mas 
minha irmã mais moça nem trabalha nem 
estuda, então toda hora a gente esbarra uma 
na outra. Sabe o que é que ela diz? Que é ela 
que manda em mim, vê se pode. Não posso 
trazer nenhum colega aqui: ela cisma que 
criança faz bagunça em casa. (...) 

Essa irmã que eu tô falando é bonita pra 
burro, você precisa ver. Nem sei o que é que 
ela é mais: se bonita ou mascarada. Imagina 
que outro dia ela me disse: “Eu sou tão bonita 
que não preciso trabalhar nem estudar: tem 
homem assim querendo me sustentar; posso 
escolher à vontade.” Aí eu inventei que o 
Roberto (um grã-fino que ela quer namorar) 
tinha falado mal dela. “Sabe o que é que ele 
andou espalhando?” – eu falei – “que você é 
tão burra que chega a meter aflição.” Levei 
uns cascudos que eu vou te contar. E de noite, 
quando o pessoal chegou (fui cedo pra cama 
porque vi que ia dar galho), ela contou que 
eu continuava a maior inventadeira do 
mundo. Aí foi aquela coisa: o pessoal todo 
ficou contra mim. Fui dormir na maior fossa 
de ser criança podendo tão bem ser gente 
grande. Não era pra eu ter inventado nada; 
saiu sem querer. Sai sempre sem querer, o 
que é que eu posso fazer? E dá sempre 
confusão, é tão ruim! Escuta aqui, André, 
você me faz um favor? Para com essa mania 
de telegrama e me diz o que é que eu faço pra 
não dar mais confusão. POR FAVOR, sim? 

Raquel  
NUNES, Lygia Bojunga. A bolsa amarela, 26 ed. Rio de Janeiro: 

Agir, 1994. 
 

16. A expressão “ia dar galho” (linha 25) significa 

(A) fazer um favor difícil a uma pessoa.  

(B) passar por uma situação de violência. 

(C) se envolver num problema grande. 

(D) ter que cumprir uma promessa feita. 

17. O trecho que indica uma opinião é 

(A) “Essa irmã que eu tô falando é bonita 

pra burro”. (linhas 12 e 13)  

(B) “Levei uns cascudos que eu vou te 

contar.”. (linhas 22 e 23)  

(C) “Fui dormir na maior fossa de ser 

criança”. (linha 28) 

(D) “Para com essa mania de telegrama”. 

(linha 34) 

_________________________________ 
Leia o texto e responda à questão 18. 

SILÊNCIO! 
 

 O médico atende a um velhinho 
milionário que tinha começado a usar 
um revolucionário aparelho de 
audição: 

— E aí, seu Almeida, está gostando 
do aparelho? 

— É muito bom. 
— Sua família gostou? 
— Ainda não contei para ninguém, 

mas já mudei meu testamento três 
vezes. 
Almanaque do Aluá. Rio de Janeiro: SAPÉ: nº 2. Rio 

de Janeiro, 2006. 

 
18. O humor do texto está no fato de o 

(A) médico ter receitado um bom 

aparelho de audição. 

(B) milionário estar satisfeito com o 

aparelho. 

(C) Senhor Almeida ter problemas de 

audição. 

(D) velhinho esconder da família que já 

estava ouvindo bem. 
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Leia o texto e responda às questões 19 e 20. 
 

SEM JOGAR FUTEBOL 
Dois amigos se encontram: 
— Rapaz, você me parece preocupado. 
— Sim, e estou muito — responde o 

outro. — O meu médico disse que eu não 
posso mais jogar futebol. 

— Sério? Ele te examinou? 
— Não, ele me viu jogando. 

Disponível em: 
<https://www.osvigaristas.com.br/piadas/sem-jogar-

futebol-14263.html> Acesso em: 12.jan.2019. 
 

19. Esse texto serve para  
(A) divertir o leitor. 
(B) descrever um lugar. 
(C) ensinar a fazer algo. 
(D) noticiar um fato triste. 
 

20. A graça desse texto está no fato de o 
médico ter proibido o rapaz de jogar futebol 
(A) devido aos riscos de piorar a lesão. 
(B) por causa dos exames marcados. 
(C) por ele ser um péssimo jogador. 
(D) porque ele está muito doente. 
_____________________________________ 
 

Leia o texto e responda às questões 21 e 22. 

Senhores pais e responsáveis,  
 Toda sexta-feira é dia do brinquedo. As 
crianças podem trazer um brinquedo de 
casa, devendo ser observadas as seguintes 
condições: 

• o brinquedo deve ser pequeno, de modo 
que caiba na bolsa da criança; 

• deve ser apropriado à idade dela, não 
contendo peças que possam ser engolidas 
ou furar a criança; 

• cada criança deve trazer apenas um 
brinquedo, onde deve estar escrito seu 
nome. 

 

Diretora 
Texto produzido para fins didáticos. 

 

 

21. No trecho “onde deve estar escrito seu 
nome”, a palavra destacada dá ideia de 
(A) dúvida.                      (B) lugar. 
(C) modo.                        (D) tempo. 

22. Esse texto trata principalmente sobre 
(A) a definição de normas para convivência 
entre alunos.  
(B) a proibição de se levar brinquedos para a 
escola. 
(C) orientações sobre levar brinquedos para a 
escola. 
(D) um convite para reunião entre pais e 
professores. 
_____________________________________ 
Leia o texto abaixo e responda às questões 23 
e 24. 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 

PUDIM DE LEITE CONDENSADO 
INGREDIENTES 
- 1 lata de leite condensado; 
- 1 lata de leite de vaca; 
- 4 ovos inteiros. 
Calda: 
- 1 xícara de chá de açúcar, 1/3 de xícara 
de chá de água. 
MODO DE PREPARO 
1 - Bata tudo no liquidificador; 
2 - Coloque em forma untada com 
açúcar queimado e leve ao banho-
maria por aproximadamente 40 
minutos; 
3 - Para a calda, basta derreter o açúcar 
numa frigideira, quando virar caramelo, 
coloque a água e mexa bem até ficar 
homogêneo. 
Tempo de preparo: 20 min. 
Rendimento: 20 porções 

Disponível em: 
<https://www.tudogostoso.com.br/receita/31593-pudim-

de-leite-condensado.html > Acesso em: 12.jan.2019. 
 

23. No trecho “quando virar caramelo” (linha 
15) a palavra destacada dá ideia de 
(A) dúvida.                 (B) lugar. 
(C) modo.                   (D) tempo. 
 

24. De acordo com o texto, após derreter o 
açúcar numa frigideira, deve-se 
(A) aguardar 40 minutos e servir o pudim. 
(B) colocar água no açúcar derretido e mexer. 
(C) levar a mistura obtida ao banho-maria. 
(D) misturar tudo e bater no liquidificador. 
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Para responder às questões 25 e 26, leia a tirinha. 

VIAGEM NO TEMPO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://www.khanelkhalili.com.br/turma10.htm> Acesso em: 12.jan.2019. 

 
 

25. No último quadrinho a expressão do rapaz é de uma pessoa 

(A) atrapalhada. 

(B) mal-humorada. 

(C) muito tímida. 

(D) trapaceira. 

 
 

26. O balão do segundo quadrinho indica que 

(A) a máquina anunciou o erro na digitação do código de acesso. 

(B) a máquina gritou, ao estranhar o pedido feito pelo rapaz. 

(C) o rapaz estava pensando sobre a duração da viagem. 

(D) o rapaz falava baixo para tentar enganar a máquina.  

 
 
  
  

UMA MÁQUINA DO TEMPO. 
QUERO VOLTAR UM DIA ATRÁS. UM DIA, POR QUÊ? 

BEM, É QUE ME ESQUECI DE ESTUDAR  
PRA PROVA DE HOJE, SABE, NÉ? 
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Para responder às questões 27 e 28, leia os textos abaixo. 
 TEXTO 1      TEXTO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

27. Os dois textos acima têm em comum 

(A) o uso da linguagem informal. 

(B) o uso do humor para anunciar algo. 

(C) os locais onde foram divulgados. 

(D) os produtos que divulgam ao público. 

 

 

28. No texto 1, o incômodo à concorrência é representado através da imagem de 

(A) um instrumento musical muito barulhento. 

(B) um pinguim descansando junto com um urso. 

(C) um refrigerante servido num lugar muito frio. 

(D) um urso polar dormindo profundamente.   

Disponível em: 
<https://i.pinimg.com/originals/f7/79/fa/f779fa9238a2f781
3ed1457507b15416.jpg >. Acesso em: 12.jan.2019. 

Disponível em: 
<http://www.saindodamatrix.com.br/mob/archives
/2005/03/retorica_visual.html >. Acesso em: 
12.jan.2019. 



Atividades Complementares de Português e Matemática – Caderno 1                                               5º ano 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 11 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 29 e 30.  
 

ROBATTO, Sonia. Uma história para cada dia. São Paulo: Ed. Globo: 1992. Adaptado. 

 
29. Em “Ele gritou, berrou” (l. 8 e 9), o pronome destacado se refere 

(A) ao cavalo Corisco. 

(B) ao coronel Faria. 

(C) ao Vaqueiro Misterioso. 

(D) a um dos capangas. 

 

30. Os vaqueiros da fazenda sorriram de cabeça baixa porque 
(A) acreditavam que iriam encontrar o cavalo Corisco primeiro. 
(B) duvidavam de que o Vaqueiro Misterioso achasse o Corisco. 
(C) pensavam que o coronel não aceitaria um estranho na fazenda. 
(D) pretendiam fazer alguma maldade contra o Vaqueiro Misterioso. 
 

 
  

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 

O VAQUEIRO MISTERIOSO 
Corre lá na Bahia a história de um Vaqueiro Misterioso, que aparece e desaparece 

nas fazendas ajudando as pessoas. 
A nossa história aconteceu na roça de cacau do coronel Faria. Dizem que o coronel 

tinha uma montaria de estimação. O nome dele era Corisco. Um dia, sem mais nem 
menos, o Corisco fugiu, deu sumiço. 

O coronel virou a fazenda pelo avesso com os seus vaqueiros e capangas, homens 
da sua maior confiança, mas nenhum deles achou nem o rastro do cavalo Corisco. 

O coronel ficou triste, ficou aborrecido, ficou zangadíssimo, ficou triste de novo. Ele 
gritou, berrou: 

— Quero o meu cavalo Corisco, aqui, até o sol se pôr. Tenho dito! 
Mas o cavalo Corisco perdido estava e perdido ficou. Não voltou. 
Foi então que a porteira se abriu e apareceu o Vaqueiro Misterioso, vindo não se 

sabe de onde, e ofereceu os seus préstimos ao coronel, dizendo: 
— Se o senhor por bem quiser, coronel, acharei o cavalo Corisco. 
Rindo, o coronel perguntou: 
— E o que o senhor quer em troca? 
— Não quero nada, que de nada careço. 
Os outros vaqueiros sorriram de cabeça baixa e o coronel consentiu na busca com 

uma risadinha. Mas, antes de o sol se pôr, o Vaqueiro Misterioso voltou com o cavalo 
Corisco pelo cabresto e o amarrou numa cerca. 

O coronel tirou o chapéu de abas largas. Mandou o Vaqueiro Misterioso entrar na 
varanda e perguntou se ele não queria ser seu vaqueiro. Mas, o Vaqueiro Misterioso 
balançava a cabeça e sorria. 

— Tenho que andar pelo mundo, é minha sina. 
No dia seguinte, o Vaqueiro Misterioso se despediu, com as mãos vazias, e sumiu lá 

na curva do caminho. 
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1. Observe a figura abaixo. 

 
De acordo com a figura, é correto afirmar que a Bandeira do Brasil 

(A) é a mais alta das bandeiras. 

(B) é a mais distante do homem. 

(C) está à direita do homem. 

(D) está colocada na frente do homem. 

 
2. Observe a figura abaixo. Nela, cada quadradinho equivale a um passo dado pelo cachorro. 

 
O caminho que ele fez para chegar ao osso foi 

(A) 1 passo à frente, virou à direita e deu mais 2 passos, virou à esquerda e deu 4 passos, virou à 

esquerda e deu mais 2 passos. 

(B) 1 passo à frente, virou à esquerda e deu mais 2 passos, virou à direita e deu 4 passos, virou à 

esquerda e deu mais 2 passos. 

(C) 2 passos à frente, virou à direita e deu mais 1 passo, virou à esquerda e deu 2 passos, virou à 

esquerda e deu mais 4 passos. 

(D) 2 passos à frente, virou à esquerda e deu mais 1 passo, virou à direita e deu 2 passos, virou 
à direita e deu mais 4 passos. 
 
 
3. Observe as figuras. 

O brinquedo que está localizado no canto inferior esquerdo é o 

(A) livro. 

(B) trenzinho. 

(C) triciclo. 

(D) urso. 
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4. Observe a figura. 

A criança que ocupa a terceira posição, na fileira a sua direita, é a que está com a letra 

(A) C. 

(B) G. 

(C) J. 

(D) K.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Marcelino trocou com seu Vicente as moedas que estão representadas abaixo por cédulas de 
R$ 2,00. 
Ele recebeu então 
(A) 2 cédulas. 
(B) 3 cédulas. 
(C) 4 cédulas. 
(D) 9 cédulas. 
 
 
 
6. Thiago deverá arrecadar 30 reais em dinheiro para fazer uma surpresa para seu avô. Ele já 

arrecadou: 

• cinco notas de 2 reais; 

• seis moedas de 1 real; 

• dez moedas de 50 centavos.  
Quanto deverá arrecadar ainda para completar os 30 reais? 

(A) 8 reais 

(B) 9 reais 

(C) 21 reais 

(D) 22 reais 
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7. Luana está economizando para comprar um brinquedo e já conseguiu juntar a quantia 

representada abaixo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual dos brinquedos a seguir custa exatamente o valor que Luana juntou? 

(A) A boneca. 

(B) O cavalo. 

(C) O boliche. 

(D) O urso. 
 
 
 

8. Qual o maior número que você pode formar com os algarismos 2, 4, 8, 6, 5, sem repeti-los? 

(A) 68.542 

(B) 85.642       

(C) 86.524                          

(D) 86.542   

 

9. A decomposição por extenso do número 10.805 é 

(A) uma dezena de milhar, oito dezenas e cinco unidades. 

(B) uma dezena de milhar, oito centenas e cinco unidades. 

(C) uma centena, oito dezenas e cinco unidades. 

(D) uma centena de milhar, oito centenas e cinco unidades. 

 

10. Tendo em vista o início das aulas, uma papelaria comprou uma remessa grande de cadernos. 

Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1.000 cadernos, 3 caixas de 100 

cadernos e 2 pacotes de 10 cadernos. 

Quantos cadernos a papelaria comprou? 

(A) 2.302 cadernos. 

(B) 2.320 cadernos. 

(C) 3.100 cadernos. 

(D) 3.220 cadernos. 
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11. Veja o número que Daniel representou no ábaco ao lado.  

De acordo com o ábaco, o número formado foi 
(A) 4.327. 
(B) 7.234. 
(C) 43.207. 
(D) 70.234. 
 

12. A fábrica Escreve Bem embala seus lápis em caixas com 10, 100 ou 1.000 unidades. 

Veja a produção de um dia. 

 

 

 

 

No total, quantos lápis há nas caixas representadas? 

(A) 610 

(B) 1.410 

(C) 2.410 

(D) 6.010 

 

13. Na biblioteca da escola de Marcelo há 2.620 livros de literatura infantil. Decompondo esse 

número nas suas diversas ordens tem-se 

(A) 2 dezenas de milhar e 620 centenas. 

(B) 2 dezenas de milhar e 620 unidades. 

(C) 2 unidades de milhar e 620 centenas. 

(D) 2 unidades de milhar e 620 unidades. 

 

14. Qual o valor posicional do algarismo 7 no número 5𝟕5 ? 

(A) 07 

(B) 70 

(C) 75 

(D) 700 

 

15. Em qual dos números abaixo, o algarismo da unidade de milhar é igual ao das dezenas? 

(A) 29.459 

(B) 35.317 

(C) 48.816 

(D) 65.758 
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16. Na reta numérica a seguir, o ponto M representa o número 670 e o ponto R representa o 

número 770. 

 
Em qual ponto está localizado o número 690? 

(A) N. 

(B) O. 

(C) P. 

(D) Q. 

 

17. Observe a figura. 

 
 
 
 
Dando continuidade à sequência, para completar a reta acima, entre 63 e 91, devemos colocar  

(A) 64, 65, 66.  

(B) 84, 77, 70.  

(C) 70, 77, 84.  

(D) 88, 89, 90.  

 

18. Um número pode ser decomposto em 

𝟐 × 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟓 × 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 + 𝟖 × 𝟏𝟎𝟎 + 𝟑 × 𝟏𝟎  

 

Qual é esse número? 

(A) 2.583 

(B) 25.083 

(C) 25.830 

(D) 38.520 

 

19. Qual é o resultado da operação abaixo? 

 
 

(A) 1.760 

(B) 1.770 

(C) 5.522 

(D) 5.622 

 

 

 

56 91 63 98 

428 + 1.342 
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20. O resultado da operação abaixo é 

 

 

(A) 1.328. 

(B) 1.329. 

(C) 1.331. 

(D) 1.339. 

 

 

21. Juliano pedala 2.850 metros todos os dias, sendo que na quarta-feira ele pedalou apenas 

1.924 metros. Quantos metros Juliano deixou de pedalar nesse dia? 

(A) 926 metros. 

(B) 1.134 metros. 

(C) 3.774 metros. 

(D) 4.974 metros. 

 

 

22. João tinha 135 bolinhas de gude. Em uma partida com Pedro perdeu 54, mas em outra partida 

ganhou 75. Com quantas bolinhas de gude João ficou? 

(A) 56 

(B) 81 

(C) 156 

(D) 264 

 

 

23. Numa viagem de 650 km, Priscila e sua família percorreram 246 km e fizeram uma parada 

para lanchar. Quantos quilômetros eles ainda têm que percorrer para terminar a viagem? 

(A) 404 km 

(B) 414 km 

(C) 416 km 

(D) 906 km 

 

 

24. A professora Ana comprou uma caixa com 935 balas: 108 são de abacaxi, 325 são de 

framboesa e as restantes são de morango. Quantas balas de morango a professora Ana comprou? 

(A) 217 

(B) 433 

(C) 502 

(D) 1.368 

 

1.578 – 249 
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25. Em uma corrida de 100 metros entre dois amigos, um deles percorreu a distância em 126 

segundos e o outro em 118 segundos. O vencedor da corrida chegou à frente do outro em 

(A) 8 segundos. 

(B) 18 segundos. 

(C) 234 segundos. 

(D) 244 segundos. 

 

26. Gisele tem R$ 512,00 e Marcelo tem R$ 607,00.  

Nessa situação é verdade que 

(A) faltam R$ 90,00 para Gisele ter o mesmo que Marcelo. 

(B) juntos eles têm R$ 1.107,00. 

(C) Marcelo tem o dobro do que tem Gisele. 

(D) Marcelo tem R$ 95,00 a mais que Gisele. 

 
 

 

 

 

 

 

27. Carolina precisa seguir algumas orientações para localizar uma estante da biblioteca: 

• ande 157 passos para frente; 

• em seguida, ande 126 passos à direita.  

Quantos passos Carolina deve andar para encontrar a estante? 

(A) 273 

(B) 276 

(C) 283 

(D) 285 

 

28. A tabela abaixo mostra a quantidade de quilogramas de batatas colhidos na fazenda de 

Carlos, nos quatro últimos meses. 
 

MÊS QUILOGRAMAS 

Setembro 1.568 

Outubro 1.364 

Novembro 1.082 

Dezembro 1.456 

 

Em que mês a colheita foi menor? 

(A) Dezembro. 

(B) Novembro. 

(C) Outubro. 

(D) Setembro. 
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29. No gráfico abaixo estão registradas as internações de um hospital no período de 2009 a 2012.  

 
 

O ano em que houve diminuição no número de internações foi 

(A) 2009. 

(B) 2010. 

(C) 2011. 

(D) 2012. 

 

30. O gráfico abaixo mostra a quantidade de alunos da Escola Meu Cantinho que frequentaram 

regularmente o dentista no ano passado. 

 

 
Observando o gráfico é correto afirmar que 

(A) 14 alunos do 5º ano foram ao dentista. 

(B) apenas 2 alunos do 2º ano foram ao dentista. 

(C) os alunos do 3º ano frequentaram o dentista mais que os alunos do 4º ano. 

(D) os alunos do 5º ano foram os que mais frequentaram o dentista.
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O HOMEM TRISTE  
Magrinho, cheio de mistérios. 
Quando ele vinha subindo a nossa rua, quase todos os meninos se escondiam. 
A gente não sabia bem se tinha medo dele. Falavam tanta coisa. 
A curiosidade era tão grande que quase não cabia dentro da gente. Parecia que ia 

transbordar de nós, vazar pelos olhos, pelo umbigo. Todos nós queríamos conhecê-lo 
melhor. Mas a gente tinha muito medo. Falavam tanta coisa. 

Ele dava boa tarde e meu pai respondia, sério. A gente olhava ressabiado, por trás 
dos adultos. Será que era verdade mesmo tudo o que diziam? 

O Lourenço, metido a sabido, garantia que era verdade. O avô dele era testemunha, 
vira tudo numa noite de lua cheia. Mas a gente não podia acreditar no Lourenço. Não 
inteiramente, o Lourenço fantasiava muito. 

Ele consertava coisas, construía outras. Fazia umas malas de madeira, revestidas de 
papel, umas estampas bonitas. Dava gosto de ver. Consertava guarda-chuvas, trocava o 
pano, soldava as hastes. Meu pai dizia que ele era um bom artesão. 

Quando subia a rua carregando a sua magreza a gente se escondia por trás dos 
adultos, o medo disputando com a curiosidade pra ver quem era mais forte. 

Criei coragem um dia e perguntei a minha mãe. Será que era verdade mesmo tudo 
o que diziam? 

Minha mãe riu, acariciou minha cabeça: 
─ É apenas um homem triste, meu filho, é apenas um homem triste. 

   
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 115 segundos. 

 
O SEMEADOR 

Nunca perguntei o nome dele. Vou chamá-lo de Joaquim. É um idoso que caminha 

todo dia. Sua caminhada é sempre na mesma hora, cedinho da manhã.  

Senhor Joaquim surge na esquina. Vem caminhando pela calçada. Desce o meio-fio 

da calçada para a rua. Caminha a passos curtinhos para atravessar a rua. Sobe a outra 

calçada. Desce uma pequena rampa que dá acesso à praça. Vem em direção ao jardim. 

Traz uma rosa na mão. A rosa é branca.  

Senhor Joaquim aproxima-se das roseiras. Elas dão rosas vermelhas. Ele para e fica 

olhaaando. Depois, coloca sua rosa em uma das roseiras e vai embora. Continua o seu 

caminho, caminhaaando.   

O jardim é repleto das rosinhas brancas, murchas ou secas. Senhor Joaquim é o 

primeiro semeador de rosas em roseiras que conheço. Você conhece algum semeador de 

rosas?   

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 68 segundos. 
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DONA LOURDINHA 
Dona Lourdinha é uma pessoa cheia de vida.  

Foi professora durante longo período da juventude. O longo período foi dez anos. 

Nesse tempo, dona Lourdinha ensinou muita matemática. Sempre foi professora de 

meninas e meninos. Nunca deu aula para adultos.  

Deixou de ensinar matemática e foi trabalhar como contadora. Era uma loja de 

família. A loja mais dourada da cidade. Calculou muita conta de compra e venda de ouro. 

Seu pai era ourives, faleceu e ela teve que assumir os negócios do ouro. Foi contadora até 

muito depois de se aposentar. Fazer a matemática do ouro foi um destino para ela.  

Dona de muito ouro, nunca esqueceu a matemática da escola. Dona Lourdinha, 

gentil e amável professora de matemática. A contadora do ouro sente falta dos seus 

alunos. “Minhas meninas e meninos! Parece que foi ontem!”, ela sempre diz.  

Hoje, Dona Lourdinha tem noventa e quatro anos. Parece que foi ontem, há dez 

anos não vejo a gentil e doce amiga da matemática. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 83 segundos. 

 
A PARTIDA 

Olhou a casa inteira. Quarto, banheiro, sala, cozinha, varanda. Mirava tudo com 

olhar sentimental. Estava saudoso naquele dia. Nunca havia partido. Queria levar cada 

pedacinho de lembrança. Seus olhos mareavam. 

Parou à mesa e sentou-se. Tomou o café. Olha para sua mãe, ela chorava em 

silêncio. Tocou-lhe a mão. Abraçou-lhe. Nada poderia estar mais partido do que seus 

corações.  

Levantou-se e caminhou para pegar ar. Na varanda, pulando de um lado para outro, 

seu macaquinho de estimação. Esse era o único zombeteiro. Dele, se ria. Tinha a cara 

travessa de quem dizia “to nem aí! Se for, vá logo!”. Naquele dia, não abriu sorriso para o 

bichinho.      

Entrou, abraçou sua mãe e pegou a mala. Acenou-lhe um adeus. E partiu para um 

dia voltar. Ela espera confiante, “ele vai chegar!”.   

Na vida, sobrevivem todas as histórias. Aquelas que não nos fazem sorrir também 

acontecem. Matias do Carmo partiu em missão de paz para o outro lado do mundo, como 

se fala por aí. Foi trabalhar em regiões de fronteiras de países em guerra. Quando cumprir 

a missão, voltará a sua terra e família.   

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 93 segundos. 
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FELICIDADE DE RETRATO 
Uma criança sorrindo abertamente. Um homem nem sorrindo nem sério. Uma 

mulher sorrindo. Os três estão sentados. A criança segura um bichinho. É um cachorro 
filhote. A mulher está com a criança no colo. O homem abraça a mulher e segura a mão 
da criança. A mulher e a criança usam vestidos longos e brancos. O homem usa calça e 
paletó pretos e blusa branca. Todos estão de sapatos brancos, cabelos lisos e muito 
penteados.    

A foto foi encomendada para um dia de domingo de manhã. O fotógrafo chegou 
duas horas atrasado. Foi uma espera interminável. Imagine como foi manter quieta uma 
menina sapeca e dona de um cãozinho mais do que esperto!      

Saudade daquele cãozinho, o Gotinha! Gotinha me trazia mais alegria do que tudo 
na vida.  

Papai estava tão tímido! Ninguém tirava foto a todo instante como hoje. Mamãe 
sorrindo de felicidade com aquele momento. Eu sorria como sorria o tempo todo. O 
Gotinha estava latindo como latia sempre.  

Com saudade, fico a olhar antigo álbum de família!    
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 85 segundos. 

 
A BAIXINHA 

Sou baixinha de tamanho. Sou redonda de largura. O povo de casa me chama de 

batoré ou batorezinha. Sem preconceito, é forma carinhosa. Mas meu apelido é Baixinha.  

Meu nome próprio é Socorro Maria. Sou pessoa cativante e querida. Sou 

comunicativa desde a barriga da minha mãe. Recebo mais visitas do que vereador, médico 

ou benzedeira. Até parece que agrado a todos por aqui. Mas não me engano, ninguém 

agrada a todos. Tem gente que faz cara feia para mim também. Abri minha casa à primeira 

vez quando casei e nunca mais fechei.  

A casa é sempre cheia. Meu fogão à lenha está sempre aceso com um bule de café. 

Meus amigos dizem que um cafezinho dos bons ajuda a prosear. Minha cozinha é a sala 

principal. É nela que o povo tece, torce e destorce qualquer assunto de qualquer natureza. 

É prosa que não tem fim. Não sou fuxiqueira, sou anfitriã. Não tenho inimigos. Sou figura 

popular.  

Aqui em Bom Sucesso, os direitos do povo, eu represento e resolvo. Sou 

representante da comunidade para assuntos de quaisquer pendengas. Despacho com 

prefeito, padre ou delegado. Acolho o padre, a mãe de santo e o pastor. Só não acolho 

quem não vier. Se não confiar no que falo, pergunte à vizinhança.  
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 105 segundos. 
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DE OLHO NO ESPELHO 
Olhava-se todo dia. Olhava-se manhã, tarde e noite. Sofria do complexo da 

boniteza. Bonita era adjetivo pequeno para ela. Era linda mesmo. 

Ao se olhar no espelho, dava de cara com uma pele que lhe sorria. Cada vez que se 

olhava, ficava mais radiante. Todo o corpo radiava uma intensa felicidade.  

Os olhos pretos eram os mais lindos. Os lábios foram contemplados com os 

melhores contornos. O batom preenchia-se de satisfação. Penteados não lhe mereciam. 

A liberdade dos seus cachos era a coisa mais bela. Não existiriam cabelos mais livres e 

naturais do que aqueles. As roupas ganhavam um toque de estilo quando ela vestia.   

No mundo de Bela, as meninas não cultivavam mais a naturalidade. A moda era se 

transformar. Bela não aderiu ao modismo, preferiu ser uma menina de verdade, original 

e natural. Isso era coisa que no seu mundo estava em extinção.    

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 73 segundos. 

 
UM MURO ALTO  

Havia um muro alto no fim da nossa rua. 
Por trás daquele muro moravam o medo e o mistério. O que havia de verdade por 

trás do muro alto, nunca o soubemos. 
As apostas eram as mais variadas: o Jaime dizia que era um cemitério antigo, do 

tempo da guerra. O problema é que nunca soubemos de nenhuma guerra na nossa cidade. 
Mas o Jaime garantia que era, o primo dele ouvira a conversa de um tio da mãe da Bia. 

A Bia, que quase nunca dava opinião sobre nada, discordava. 
─ É uma casa mal-assombrada, todo mundo sabe. 
Mas nem todo mundo sabia disso. Na verdade, ninguém sabia de nada. Por trás 

daqueles muros altos habitavam apenas o medo e o mistério. E a nossa imaginação, que 
voava alto, a ver se enxergava alguma coisa por lá. 

Um dia, o Palito, o mais atrevido dos meninos da nossa infância, escalou o muro. O 
Palito devia ser alpinista, ninguém subia em árvores, casas e muros como ele. O Palito 
escalou o muro e pulou para dentro. E demorou uma eternidade, os dez minutos mais 
longos das nossas vidas. 

Quando pulou de volta, ele não disse nada. Passou por nós, o olhar triste, perdido, 
indiferente à curiosidade que transbordava de todos nós.  

Dois dias depois a família do Palito mudou-se e nunca mais soubemos dele. 
Nem do que havia por trás daquele muro alto. Para nós, meninos da Rua Alta, para 

sempre habitaram ali o medo e o mistério. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 124 segundos. 
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HISTÓRIAS DO MEU BAIRRO 

O Zeca é meu colega de classe e é o meu melhor amigo também. A casa dele é 

parecida com a minha. Só que a casa do Zeca é mais afastada da rua. Por isso ele tem um 

espaço grande para brincar. 

 Na casa do Zeca tem um quintal enorme, com duas mangueiras, um pé de caju, 

uma cacimba, muitos passarinhos e umas lagartixas. De vez em quando tem também umas 

borboletas e umas abelhas.  

A minha casa é diferente, o quintal é bem pequeno e só tem umas plantinhas 

miúdas que a mamãe plantou. Tem também pé de capim santo e de boldo que ela faz chá 

quando eu tenho dor de barriga. Mas o gosto do boldo é horrível. Por dentro, a minha 

casa parece com a do Zeca. Eu gosto da minha casa e gosto da casa da Zeca. Acho que tem 

que ser assim mesmo. Se todos os lugares fossem iguais, o mundo seria muito chato. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 80 segundos. 

 
O MENINO QUE NÃO QUERIA CRESCER 

Era uma vez um menino que não queria crescer.  

Ele dizia: 

— Quero ser menino para sempre. Não quero ficar adulto. Gente adulta é 

complicada. Vive de cara fechada. Para o adulto, o mundo é sem graça. Quero ser menino 

toda a vida! 

Mas ele não sabia como conseguir isso. Perguntou a todos, professores, tios, 

ninguém sabia. Ficou triste. Perdeu a paciência e resolveu correr o mundo. 

Depois de muito procurar, encontrou um rapaz. Esse rapaz lhe deu uma ideia e 

disse: 

— Amiguinho, ser menino é um modo de ser. Não é o tamanho do corpo. Você pode 

crescer, crescer e depois envelhecer. Mesmo assim, pode continuar sendo menino. 

O garoto pensou e comentou: 

— Compreendi! Agora vou ficar grande, mas não vou deixar de ser menino. 

 
PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 63 segundos. 
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O RETORNO 

Felipe entrou em casa correndo, aos berros: 
─ Mãe! Mãe!  Ele chegou, ele chegou! 
Nem esperou a resposta da mãe. Deu meia volta e saiu feito um foguete, da mesma 

forma que entrou. 
A mãe, no tanque do lado de fora da casa, uma pilha enorme de roupas para lavar, 

não entendeu a gritaria do filho. Nem teve tempo de perguntar. Quando chegou à sala da 
pequena casa Felipe já havia desaparecido, feito mágica.  

Saiu para o jardim, as nove-horas vermelhinhas lhe fitavam alegres, os bogaris de 
luminosa brancura enchiam a manhã com o seu cheiro. A mãe cuidava daquele pedacinho 
de chão feito uma jardineira real, fosse assim a entrada de um palácio europeu. 

Havia duas coisas que lhe enchiam de alegria: o seu jardim e Felipe. Felipe, o seu 
menino sempre tão inquieto, a aparecer e desaparecer como por encanto, deixando 
apenas os seus gritos esganiçados no ar. Onde se metera o pirralho? Quem é que havia 
chegado, afinal, para que ele se esgoelasse daquele jeito? 

Abriu o portão que dava para a ruazinha de terra, triste e empoeirada. Lá embaixo, 
onde começava o ladeirão, Felipe pulava ao redor do avô, carregado de malas e sacos. 

A mãe abriu um sorriso largo, que iluminou a rua e a manhã de maio, feito as nove 
horas e bogaris do seu jardim. 

 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 111 segundos. 

 
POMPOSA E OS FELINOS 

Parece que saiu do salão de beleza. Está sempre maquiada. 

Pomposa alimenta os gatos da praça diariamente. Chega numa caminhonete preta 

brilhante. Estaciona o carro e desce. 

Usa roupas cheias de cores e estampas. São roupas coloridas de vários modelos. 

Gosta de brincos grandes. O cabelo costuma estar vermelho.  

Pomposa preenche a praça com sua presença. Os gatos todos correm ao seu 

encontro. Eles são muito chegados à Pomposa. O encontro dela com os felinos é sempre 

no mesmo lugar da praça. Em um canto de parede, ela bota comida para eles. Além de dar 

comida, Pomposa bota no colo, cheira e abraça a gatarada. É uma diversão de gato de 

todo tipo e tamanho. 

Pomposa faz seu dever de todo dia e sai. Alguns gatos a acompanham. Ela pega-os e 

traz de volta. Ela sai de novo, eles correm atrás. Até conseguir ir embora, fica essa peleja 

entre ela e a gatarada. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 77 segundos. 
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SINAL FECHADO 
O homem ria, um riso ampliado pela maquiagem de palhaço. 
O menino olhava o riso do homem, que fazia malabarismos com tochas de fogo. 
Às vezes, o homem trocava os malabares de fogo por longas facas, e jogava-as para 

o alto, girando em carrossel. 
O menino olhava e tinha a impressão que as mãos do homem também riam. O riso 

descia para as mãos, e de lá para as facas e as tochas de fogo. 
Dos carros, alguém dava uma moeda, e o homem agradecia com o sorriso pintado. 

Ou será com o sorriso verdadeiro? 
As mãos do homem, quando o sinal fechava, moviam-se rápidas, os malabares no 

ar, criando asas, girando na noite. Eram pássaros de fogo, refletidos nos olhos do menino, 
hipnotizado pelas mãos mágicas do homem. 

Nos carros havia rostos vários. Uns que se abriam em um sorriso, como retribuição 
ao riso pintado no rosto do malabarista. Outros olhavam carrancudos, como se o homem 
atrapalhasse o trânsito. Outros olhavam e não viam nada, preocupados apenas com as 
suas vidas. 

Foi quando o olhar do homem encontrou o olhar do menino. E na noite escura, no 
sinal fechado, os dois sorrisos criaram asas, feito os malabares de fogo. 
   

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
BANHO DE RIO 

  No caminho para o rio havia um enorme cercado, um pasto verde, onde as vacas 
do seu Manuel pastavam. 

Para evitar o pasto a gente tinha que dar uma volta danada, e por dentro do 
cercado era bem mais perto. 

Tudo ia muito bem, até o dia em que seu Manuel comprou aquele touro zebu. 
O bicho era azulado, grande, cara de enfezado. 
Na primeira vez que nós passamos para o rio, depois que ele estava lá, foi uma 

correria danada. 
O touro nos botou pra correr até depois da cerca que dá para o rio. 
O coitado do Zequinha rasgou os fundos do calção novo, ao pular a cerca para 

escapar do bicho. 
Depois disso, o banho de rio ficou ainda mais perigoso. 
 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 62 segundos. 
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DONA IMAGINAÇÃO 
— Majestade, o que sente?  
— Não acordei bem. 
— O que houve, minha rainha? 
— Meu querido rei, pesadelos roubaram meus sonhos. Minhas ideias estão 

embaraçadas.  
— Diga-me o que lhe atrapalhou os sonhos e deixou-a tão aflita! 
A rainha conta o que lhe perturbou a noite inteira:  
— Sonhei que estava num pântano repleto de inimigos. Quase fui devorada por uma 

planta carnívora! 
O rei ouvia com inquietação. 
— Minha querida, como posso conter esses monstros e lhe devolver a paz? 
A rainha explicou-lhe que não poderia fazer nada contra os seres fantásticos que lhe 

roubaram os majestosos sonhos. 
— Sou a Imaginação – disse ela - posso criar tudo, mas dormindo perco os poderes. 

O que faço? Se não durmo tranquilamente, não posso reinar. 
No mundo da fantasia, quem reina é a Imaginação, mas a rainha não estava plena.  
O rei decidiu:  
— Tomaremos uma poção mágica, dormiremos e sonharemos juntos. Velarei teus 

sonhos e não permitirei que mal algum te persiga. 
Talvez não desse certo, mas teriam que tentar. Prepararam a erva do sono, beberam 

e adormeceram.  
Dona Imaginação levou o rei para passear pelo reino. Mostrou-lhe as ideias mágicas 

que possuía. O rei, maravilhado, não quis mais voltar. Vivem até hoje no reinado da 
Imaginação! 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 

ZÉ DE CIMA E ZÉ DE BAIXO 

Tinha o Zé de Cima e o Zé de Baixo, cada qual mais diferente. 

A gente chamava assim porque um morava lá no alto da rua e o outro cá embaixo. E 

a rua era uma ladeira que não tinha mais fim. 

A gente jogava bola num terreno abandonado que tinha bem no meio da ladeira. Foi 

lá que fizemos nosso campinho de futebol. 

E como ficava bem no meio da rua, os dois ficaram sendo o Zé de Cima e o Zé de 

Baixo. 

O Zé de Cima era baixinho, centroavante do nosso time, e falava pelos cotovelos. 

O Zé de Baixo era bem alto, quase não falava, e era o melhor goleiro da cidade. 

Hoje me deu uma saudade danada dos tempos de criança. 

Onde será que andam o Zé de Baixo e o Zé de Cima? 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 70 segundos. 
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A TURMA DA RUA 
O Dedé passou correndo por nós, com o Tupi, seu vira-lata de estimação, atrás. 

Tupi latia desesperado e o Gordo garantiu que o Dedé estava chorando. 

Nós corremos todos para ver o que era, eu, o Gordo, o Maneco de dona Luzia e até a 

Lulu. 

A Lulu era irmã do Gordo, e vivia se metendo nas nossas brincadeiras. 

O Gordo tinha feito um regime e era magrelo, mas todo mundo continuava chamando 

ele de Gordo. 

O Maneco da dona Luzia era o mais alto, desengonçado, e tinha uma fala muito 

engraçada. Por isso, às vezes, a gente o chamava de Marreco da dona Luzia. 

Ah! Ia esquecendo, o Dedé caiu da bicicleta, por isso aquele choro desesperado. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 59 segundos. 
 

O TEMPO DO MEU AVÔ 

 O tempo do meu avô era um tempo de antigamente. Mas muito de antigamente 

mesmo. 

Meu avô disse que viveu antes da guerra. Eu acho que isso já faz muito tempo, pois 

meu professor disse que os homens sempre fizeram guerra. 

Se o meu professor estiver certo, meu avô é o homem mais velho do mundo. 

E olha que ele nem parece tão velho assim. Quer dizer, ele nem tem jeito de múmia, 

nem é igual àqueles fósseis que a gente vê no livro de história. 

Vai ver o tempo do meu avô nem é tão antigo assim. Eu acho que ele gosta de parecer 

mais velho do que é. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 55 segundos. 

O MENINO VIAJANTE 

Era uma vez um menino que viajava muito. 

Mas ele viajava só em pensamento. Na verdade, nunca havia saído do lugar onde 

morava. 

O menino gostava muito de ler, e seus livros preferidos eram aqueles de aventura. 

Ele viajava na imaginação, com os personagens dos livros. 

Uma hora o menino era um cavaleiro salvando uma princesa; outra hora era um 

viajante espacial; mais adiante ele era um pescador perdido em alto mar. 

Seu pai vivia reclamando, dizendo que ele ia estragar a vista de tanto ler. 

Mas sua mãe dizia que ler era bom, que ele ia ficar muito inteligente. 

E o menino continuou lendo, e continuou viajando no pensamento. 

E hoje ele é um adulto que viaja muito, mas que tem muita saudade do tempo em que 

podia ser qualquer coisa na sua imaginação. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 68 segundos. 
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O MENINO MISTERIOSO 
Na minha cidade mora um menino muito levado. 

Ele mora no meio de uns bambus que têm por trás da minha casa. 

Qualquer coisa que acontece de errado por lá, dizem que a culpa é desse menino. 

Se o leite talha quando está fervendo, a culpa é dele; se uma ventania derruba os 

quadros da sala, a culpa também é dele; se arrancam as flores do jardim, ele é sempre o 

culpado. 

Mas dizem que mesmo assim ele é um menino legal, e que gosta muito de crianças. 

Ele usa um gorro vermelho, está sempre de cachimbo no canto da boca, e tem uma 

perna só. E dizem que é bem pretinho. 

Eu nunca vi esse menino, mas que ele existe, disso eu não duvido. 

Meu pai disse que ele mora na nossa cidade desde que meu avô era bem pequeno, 

mas que o menino levado nunca cresceu. 

Quem será ele? 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 76 segundos. 

 
DUDU NOEL 

Dudu se comportou bem o ano inteiro. 

Ele queria impressionar o Papai Noel. 

Dizia para todo mundo: − Como sou um bom menino, vou ganhar uma bicicleta no 

Natal. 

Dudu sonhava com o Natal quase todas as noites. Quer dizer, ele sonhava mesmo 

era com a bicicleta que ia ganhar no Natal. 

Dudu ajudava a sua mãe em casa e ia buscar as compras na mercearia sem reclamar. 

Vivia perguntando se alguém em casa precisava de ajuda. 

Dudu até tomava banho todos os dias, sem precisar ninguém empurrá-lo para o 

banheiro. 

De tanto falar como queria aquele presente, e de tanto falar naquela data, a turma 

o apelidou de Dudu Noel. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 56 segundos. 
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O MENINO QUE CAVALGAVA PÁSSAROS 
 Corria atrás de leões e elefantes. Cavalgava pássaros e cruzava os oceanos 

montado em suas asas enormes. Enfrentava dragões, piratas e bandoleiros. E quando 
cansava de tudo isso, voltava a correr atrás de leões e elefantes. 

Assim foi a infância do menino, preso àquela cadeira de rodas, as pernas para 
sempre imóveis, dois pedacinhos do seu corpo que dormiam em silêncio, sem nunca se 
mover. 

O que o salvou foi a professora de olhar doce e azul, tão azul feito uma tarde de 
setembro. Aquela professora, que tinha a voz do mar à tardinha, acalanto de águas 
adormecendo o dia, foi quem o viu pela primeira vez, triste e isolado num canto da sala. 

Até então ele passava despercebido, ou era apenas a curiosidade que o olhava, 
para logo, sem mais interesse, buscar os outros meninos, seus colegas de escola. E ele ia 
ficando, sem que ninguém desse por ele, preso àquela cadeira de rodas para sempre. 

Mas aquela professora de mãos ternas empurrou a sua cadeira até a biblioteca. E 
pegando em sua mão lhe apresentou um mundo novo, de livros que encantavam. E desde 
então, aquele menino que não andava, aquele menino de pernas mortas, ganhou o 
mundo. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
DONA LOURDINHA 

 

Dona Lourdinha é uma pessoa cheia de vida.  
Foi professora durante longo período da juventude. O longo período foi dez anos. 

Nesse tempo, Lourdinha ensinou muita matemática. Sempre foi professora de meninas e 
meninos. Nunca deu aula para adultos.  

Deixou de ensinar matemática e foi trabalhar como contadora. Era uma loja de 
família. A loja mais dourada da cidade. Calculou muita conta de compra e venda de ouro. 
Seu pai era ourives, faleceu e ela teve que assumir os negócios do ouro. Foi contadora até 
muito depois de se aposentar. Fazer a matemática do ouro foi um destino para ela.  

Dona de muito ouro, nunca esqueceu a matemática da escola. Lourdinha, gentil e 
amável professora de matemática. A contadora do ouro sente falta dos seus alunos. 
“Minhas meninas e meninos! Parece que foi ontem!”, ela sempre diz.  

Hoje, Lourdinha tem noventa e quatro anos. Parece que foi ontem, há dez anos não 
vejo a gentil e doce anfitriã da matemática. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 80 segundos. 
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LAGOA DE MENINOS 
A avó de Pedrinho contava histórias sem fim. 
Aos domingos, uma lagoa de meninos se agitava em redor dela, finalzinho da tarde, 

para ouvir aquelas histórias. 
─ Era uma vez, num lugar muito, muito distante daqui... 
A avó quase sempre começava assim, pois história de verdade pra criança, sempre 

tem que começar com “era uma vez...”. Mas às vezes, acontecia de a avó mudar um pouco 
as coisas. 

─ Num tempo, quando o meu avô chegou aqui, vindo da África... 
Essas eram as histórias que o Pedrinho e sua tribo, irmãos, primos, amigos, parentes 

e aderentes, todos miúdos de dois a dez anos, mais gostavam. Era quando a avó começava 
a contar histórias da escravidão. O avô da sua avó veio da África, trazido num negreiro, 
um navio que transportava escravos. A avó da sua avó também veio da África, em outro 
navio, e se encontraram no Brasil.  

A avó desfiava essas histórias, feito um rosário de contas que não acabava mais. A 
lagoa dos meninos se acalmava, apenas um leve ondear, aqui e acolá. Um suspiro da 
Mariana, quando a avó contava da viagem dos negros; uma lágrima do Vitorino, quando 
a avó contava dos açoites; apenas aqui e acolá, a lagoa dos meninos se ondeava um pouco. 

E quase adormecia, e sonhava acordada, seguindo a voz da avó, feito navio 
balançando ao mar. 

 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 113 segundos. 

 
AULA DE REDAÇÃO 

 A professora encrencou novamente com a gente. Tudo por conta do jeito como a 
galera escreve. Quando voltamos das férias, ela pediu uma redação e ficou uma fera com 
a turma. Disse que não queria mais saber desse negócio de escrever com abreviatura. 

─ Mensagem de texto é uma coisa, redação é outra totalmente diferente, 
entenderam? 

Teve gente que se estressou, que a professora não tava ligada na nossa época, 
essas coisas. No início, eu também não gostei muito. Eu havia colocado um montão de 
abreviaturas na minha redação, do jeitinho que escrevo nas mensagens de texto. Mas 
depois vi que ela tinha razão. Tudo bem que a gente entende essa linguagem, a gente 
sempre saca o que o outro escreveu. Mas não é o correto, né? Quer dizer, eu deveria ter 
escrito “não é” no lugar desse “né”. Quando a gente lê os livros da escola, os documentos, 
até mesmo as propagandas que a gente vê por aí, não tem essa linguagem cifrada que a 
gente usa. 

Resolvi marcar uns pontos com a professora. Refiz a redação sem nenhuma 
abreviatura, toda no capricho. Acho que acertei na mosca, pois eu vi um sorrisinho 
disfarçado quando ela terminou de ler. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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OS SEGREDOS DE VITÓRIA 

Vitória guardava todos os segredos no seu diário. Bem fechados, a sete chaves no 
diário que ganhara de presente de aniversário. Quando o pai foi embora de casa, Vitória 
guardou no caderninho a imensa dor que sentiu. Guardou ali também os suspiros e as 
olheiras da mãe, e o choro da irmã mais nova todas as noites antes de dormir. 

Mas Vitória guardava também, no seu diário, as suas alegrias. Desde as grandonas, 
imensas, como a aprovação da irmã mais velha no vestibular, até às alegrias pequeninas, 
miúdas, como a do elogio que a professora de matemática lhe fez na frente de toda a 
turma. 

O diário foi sempre o companheiro mais fiel de Vitória. Naquele companheiro ela 
podia confiar, contar os seus segredos. Havia coisas que só a ele confiava, nem mesmo a 
Marina, sua melhor amiga, sabia de tudo. O diário sabia, de todos os seus segredos. 

Até o dia em que o Lucas apareceu. Vinha de outra cidade e foi estudar na mesma 
sala de Vitória. Desde a primeira vez Vitória ficou incomodada, com um sentimento novo, 
que não conhecia. E quando o Lucas ria para ela, do outro lado da sala, Vitória escondia o 
olhar, sem saber bem o motivo. 

Aquele sentimento era ao mesmo tempo tão bom e tão dolorido, que nem mesmo 
para o diário Vitória teve coragem de contar. E trancou no peito os olhares e o sorriso de 
Lucas, um cadeado de medo fechando tudo. 
   

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 122 segundos. 

 
O INVENTADOR DE ALEGRIAS 

 O avô partiu. Por isso a mãe falou que eu deveria me arrumar hoje, colocar a minha 
melhor roupa. Vamos nos despedir do avô, vou vê-lo pela última vez. 

Estou triste, de uma tristeza tão grande que nem cabe toda dentro de mim. A mãe 
falou que eu não deveria ficar assim. O avô não iria gostar. O avô era homem de alegrias. 

─ Eu sou inventador de alegrias! – exclamou ele uma vez, o riso tão largo que enchia 
a casa com todas as cores. 

─ Vô, não existe a palavra inventador. 
─ Claro que existe, acabei de inventar. E vou desinventar o medo. E inventar os dias 

só com manhãs de domingo. 
O avô era assim, feito só de alegrias. Acho até que um pouco lelé da cuca. Mas não 

houve no mundo, até hoje, ninguém mais legal que ele. Foi ele quem me ensinou a 
conversar com passarinhos, a ouvir a voz do rio, a assoviar para chamar o vento. Com ele 
aprendi o gosto das goiabas e o sabor de enrolar um pião, ponteira bem ajustada. 

Mas agora o avô se foi, e eu queria ser como ele, para desinventar essa tristeza que 
veio morar em mim. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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A TORCEDORA 
A avó ficava na janela de casa, o dia inteiro, olhando a rua. As pessoas que 

passavam apressadas, de um lado para outro, nem percebiam a avó naquela janela, 
sozinha, olhando a vida que ia embora. 

A avó usava um vestido azul e branco, quase sempre, e um xale em uma das duas 
cores sobre os ombros. A avó usava uns óculos tristes, acho que de tanto espiar as tristezas 
do mundo. Quase nunca ria, quase nunca falava, a avó que morava naquela janela. 

A avó dizia que havia chegado a uma idade em que havia pouco ou nada para fazer. 
O Betinho uma vez perguntou a avó o que ela fazia o dia inteiro. A avó respondeu que 
esperava, apenas esperava. A única coisa que iluminava a avó azul e de óculos tristes era 
o jogo de bola dos meninos, à tardinha. 

Os meninos jogavam bola num campinho quase em frente à sua casa. Um 
campinho pobre e triste, de terra batida, as traves improvisadas com tijolos ou com os 
chinelos dos meninos, empilhados uns sobre os outros. 

Mas como gritavam, aqueles meninos! Mas como riam, aqueles meninos! 
A avó era a torcedora solitária daqueles craques de pés descalços. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
TIMIDEZ 

Sempre que passo ela baixa a cabeça, ou finge olhar para outro lado. É como se os 

olhos dela fugissem de mim e ao mesmo tempo me olhassem. Os olhos dela brincam de 

esconde-esconde comigo. 

Camila, é assim que ela se chama. Só ontem é que soube o nome dela. Descobri por 

acaso. Quando passei por ela ouvi sua mãe chamando. Ela ficou vermelha e correu para 

dentro. Passei o restante do dia ouvindo a voz da mãe dela nos meus ouvidos, repetindo: 

“Camila! Camila!”. 

Aquela rua não é o caminho mais curto para a minha casa. Eu nunca voltava da 

escola por ali. Mas desde o dia em que a vi faço sempre o mesmo percurso. Às vezes até 

invento de andar sozinho, no meio da tarde, e passo por ali pra ver se a encontro. 

No sábado, eu ia passando pela pracinha do bairro quando a vi, vindo na minha 

direção. Dessa vez fui eu quem teve vontade de correr. Minhas pernas bambearam. Ela 

vinha sozinha, caminhando na minha direção. Era a chance que eu tinha de falar com ela. 

E ela veio, até riu pra mim. Dei meia volta e corri. E não passei mais naquela rua. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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O MENINO QUE ERA PASSARINHO 
O menino descobriu um dia, admirado, que antes de ser gente, havia sido 

passarinho. Estava a balançar a rede, o pé na parede a voar alto, quando fez a descoberta. 
Correu pra cozinha e foi dizer pra mãe, habitando entre panelas e temperos, a grandíssima 
novidade. A mãe arregalou os olhos de quase engolir o menino. 

− Que história é essa de passarinho? Deu pra ficar lelé, agora? 
E continuou nos seus afazeres de mãe, que não terminam nunca, nem mesmo 

quando a gente está dormindo e só elas despertas, zanzando no escuro das casas. 
Mas o menino, que já sentia as asinhas lhe beliscando nas costas, ansiosas por 

nascer, não se deu por vencido e procurou a avó, que domingava em frente à televisão. 
− Vó, sabia que eu já fui passarinho? 
A avó, assim meio dormindo pela metade, pregou o espanto no rosto do menino e 

expeliu sua certeza: 
− Esse menino precisa ir ao médico, está conversando doidices. 
E voltou ao seu cochilo, vendo sem ver nada do que a televisão dizia. 
O menino suspirou três desencantos, abriu seu saco de mistérios, sacudiu as asas 

coloridas e voou para longe da falta de imaginação das gentes grandes. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
A VENDEDORA DE RUA 

— Ô de casa, moço! – gritava Marlene de porta em porta. 

— Ô de casa, dona! – repetia Marlene pela rua empoeirada. 

Trazia uma sacola pesada nas mãos e uma mochila nas costas. 

Vendia perfumes, sabonetes, loções de barbear, óculos de sol, cremes para as mãos. 

Se fizessem a encomenda, vendia também brincos, colares, pulseiras. 

De segunda a sábado, das sete da manhã às sete da noite, só com uma pausa para 

o almoço, Marlene vendia coisas de porta em porta. 

Aos domingos arrumava a casa, lavava suas roupas, e esperava um namorado que 

vinha a cada quinze dias. 

E na segunda-feira continuava novamente, porta em porta. 

— Ô de casa, moço! 

— Ô de casa, dona! 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 56 segundos. 
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ALEGRIA DE MENINO 

Marcelo passou gritando pela casa do Tico. 

— Chegou, chegou! 

Paulinho ouviu o grito e também correu, afobado, em direção ao campinho de 

futebol. 

O Zeca, o Vavá, o Morcego, estavam todos lá. 

Até o cãozinho do Zito, o Fubazinho, abanava o rabo e dava latidos de alegria, como 

se entendesse toda aquela confusão. 

A meninada havia juntado moedinha por moedinha, durante quase seis meses, mas 

agora ela estava ali, comprada com o dinheiro economizado por eles. 

Ambrósio, motorista do ônibus que viajava para a capital, abriu a sacola e com 

cuidado desembrulhou o pacote. 

Os olhos dos meninos brilhavam, encantados. Até o Fubazinho parou de latir. 

Ali estava ela, redonda, brilhante, a bola de futebol oficial que eles tinham 

comprado.  
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 60 segundos. 

 

MENINO MEDROSO 
 

A abelha passou zunindo 

Pela orelha do menino 

O menino assustou-se 

Ai, que zumbido mais fino! 

 

A abelha foi embora 

E o menino nem a viu 

Atrás dela o zumbido 

Também depressa partiu 

 

Um cão latiu muito perto 

E o menino teve medo 

Ah! Que menino medroso 

Isto não é mais segredo 

 

Bem depressa o menino 

Correu para a casa sua 

Pensando com seus botões 

— É perigosa esta rua. 

 

Dentro da casa o menino 

Cobriu-se com seu lençol 

Ficou lá todo encolhido 

Parecendo um caracol 

 

Ah! Que menino medroso. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 45 segundos. 
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VIAJANTE ESPACIAL 
 

Eu estava tão solitário 

No meio da minha rua 

Decidi: — Vou passear! 

Dei um pulo, fui à lua 
 

A lua estava deserta 

Sem ninguém para brincar 

Peguei carona no vento 

Lá em Marte fui parar 
 

Fazia muito calor 

Quase pego insolação 

Saí de lá rapidinho 

Próxima parada: Plutão 
 

Em Plutão fazia frio 

E eu não levava casaco 

Corri logo pra Saturno 

Quase caio num buraco 
 

Percorri a via láctea 

Em menos de um segundo 

Voltei correndo pra Terra 

Como é pequeno este mundo 
 

Aí, bateram na porta 

Acordei num sobressalto 

Bem no meio da janela 

O sol sorria do alto 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 50 segundos. 

DECEPÇÃO 
Amarelinha, no ponto, no alto do galho. 

A varinha era curta, não dava para cutucar de baixo e derrubar. O jeito era subir 

devagar, com cuidado, e ver se dava pra pegar com a mão. 

Amarela, bem amarelinha por fora. Zeca suspirou, devia estar bem vermelhinha por 

dentro, madura, doce. Conhecia bem aquelas frutinhas. 

O jeito mesmo era encarar e subir com cuidado. Logo ele, que tinha medo de altura. 

Não admitia pra ninguém e, quando preciso, até encarava. Mas tinha medo. Ali sozinho, 

pra si mesmo, podia admitir. Tinha medo de altura, mas a tentação era maior, chegava a 

dar água na boca. 

Lembrou ainda do que o pai sempre dizia: 

─ Goiabeira é pau traiçoeiro. A gente vê por fora, lisinho, bonitinho, mas por dentro 

pode estar apodrecendo. Aí a gente pisa e despenca lá do alto. É braço quebrado na certa, 

ou coisa pior ainda. 

A goiaba estava lá, madura de dar gosto, e Zeca foi subindo, devagar, testando o 

galho antes de pisar com força. Estirou a mão e apanhou, feliz por ter conseguido. Quase 

havia esquecido o medo. 

Quando deu a primeira mordida viu o bichinho, que esperto havia chegado antes 

dele, dentro da goiaba. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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OS VIZINHOS MAIS ANTIGOS 

Prudêncio e Maricota vivem sozinhos. 

Não criam gatos, nem cachorros, nem papagaios. 

Há muito tempo moram na mesma casa. Na mesma casinha azul com janelas 

pintadas de amarelo. 

Meu pai disse que eles foram os primeiros a chegar à nossa rua. 

— São os nossos vizinhos mais antigos. ─ falou certa vez. 

Prudêncio e Maricota sentam na calçada todos os dias, à tardinha. É a hora de o 

carteiro passar. 

Toda semana o carteiro traz cartas de Marta e de Adriano, filhos deles que moram 

longe, muito longe. 

Prudêncio abre as cartas com cuidado, confere o endereço, examina os selos. E 

vagarosamente lê o que os filhos escrevem, em voz alta, para Maricota ouvir. 

Maricota quase sempre chora, e eles ficam cada vez mais sozinhos, nossos vizinhos 

mais antigos. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 64 segundos. 
 

FLOR DE CARAÚBA 
Camilo virou a cabeça para o canto da sala quando a professora anunciou: 
─ Temos uma nova aluna na sala. 
Era o primeiro dia de aula do segundo semestre e, como sempre, Camilo chegara e 

sentara na sua cadeira, na fila da frente, sem nem reparar no resto da turma. 
Mas agora, sem saber porque, virara a cabeça à procura da nova aluna. 
Os olhos da menina bateram no peito de Camilo feito um martelo, uma coisa que 

ele não sabia explicar. Queria continuar olhando para ela, para o sorriso que lentamente 
se desenhava no seu rosto, mas alguma coisa lhe fez baixar os olhos, enquanto uma 
fogueira lhe queimava o rosto. 

─ A Teresa mudou para cá este mês e vai estudar aqui. Deem as boas-vindas para 
ela. 

Camilo nem escutava a professora, pensando nos olhos de Teresa, aqueles anzóis 
que fisgaram os seus e os puxavam para ela, olhando sem querer. 

Os olhos de Tereza eram amarelados, de uma cor que ele nunca vira, e quando ela 
ria, era como se fosse o rosto inteiro, o corpo inteiro se abrindo num sorriso. 

Camilo lembrou da flor da caraúba, parecendo um enorme vaso dourado no quintal 
da sua avó. A avó dizia que flor vermelha era paixão e flor amarela era amor. 

Ele não entendia bem o que era aquilo, mas sabia que quando Tereza ria pra ele, 
era como uma imensa flor de caraúba, crescendo amarela dentro do seu peito. 

 
 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 121 segundos. 
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SEU JACARÉ EXISTE? 
 

Lá vai seu Jacaré 
Passeando na lagoa 
Feliz, de braços dados 
Com a dona Jacaroa 
 
─ Jacaroa não existe! ─ 
Grita bem alto o sapo 
De dentro da lagoa 
 
─ Como assim, não existe? ─ 
Responde o seu Jacaré 
─ Eu até casei com ela 
E nasceu um jacarinho 
 
─ Jacarinho não existe! ─ 
De cima de uma árvore 

Grita alto o passarinho 
 
─ Como assim, não existe? ─ 
Responde o seu Jacaré 
─ Ele até já cresceu 
E virou um jacarão 
 
E zangado abocanhou 
O sapo e o passarinho 
Que deixaram de existir 
Bem depressa, rapidinho 
 
E agora, seu Jacaré 
Passeia na lagoa 
Feliz, de braços dados 
Com a dona Jacaroa 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 56 segundos. 

 
O AVÔ DE BERNARDO 

O avô dormia a sono solto, manhã inteira. Acordava apenas quando a avó 
chamava, para comer alguma coisa ou tomar algum remédio. O avô era tão velhinho que 
Bernardo nem conseguia contar a sua idade. 

Às vezes Bernardo passava em correria e o avô acordava, assustado. 
─ Quem é você? 
─ Sou Bernardo, seu neto. 
─ Meu neto?! 
E o avô ficava ali, olhando o mundo, tentando lembrar daquele menino que 

ansiava por escapar da sua mão e voltar as suas brincadeiras. 
Mas às vezes o avô chamava Bernardo e lhe contava histórias. Sabia um sem fim 

delas, de quando o mundo era muito diferente. Nessas horas, o avô encantava Bernardo. 
O mundo das histórias do avô tinha coisas que só ele sabia: bichos que falavam, uma onça 
que tocava sanfona, um urubu violeiro, um gigante de quase trinta metros de altura. 

Bernardo tinha medo só de ouvir o avô falar no gigante, com uma espada que 
era maior do que a maior árvore que Bernardo já tinha visto. 

Um dia o avô, de tão velhinho, foi embora. E deixou Bernardo triste, sonhando 
que o avô tinha ido para outro mundo, enfrentar o gigante e tocar na viola do urubu. 

 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 



CADERNO DE FLUÊNCIA                                                                                                                              5º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda. Página 22 

O CURIOSO 

Toda vida me chamaram de curioso. Alguns até diziam que eu era xereta. 

Não é verdade! 

É que eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. 

Não sou xereta, sou perguntador. Tem muita diferença entre uma coisa e outra. 

Quando era pequeno eu perguntava o nome de todas as ruas por onde passava. 

Será que isto é ser curioso? 

Eu queria saber para não me perder, quando saísse sozinho de casa. Só que a minha 

mãe nunca me deixava sair sozinho. Adulto nunca compreende as crianças. 

Curiosidade mesmo eu só tenho uma: quem foi que inventou que eu sou curioso? 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 51 segundos. 

 
NO MUNDO DA LUA 

Meus amigos dizem que eu vivo no mundo da lua. Quem dera! Eu vivo mesmo é no 
mundo da terra. Aliás, que mundinho mais chato, né? Se eu pudesse, bem que iria morar 
na lua, eu ia adorar conhecer aquele dragão que tem lá, aquele que São Jorge tentou, mas 
não conseguiu matar. 

Meus amigos dizem que eu sou estranho só porque gosto de conversar com o meu 
gato. Você não sabia que os gatos falam? Pois fique sabendo que o Maneco é muito 
conversador e gosta muito de futebol. Não acredita? Pois no próximo domingo vá lá em 
casa, que eu te apresento o Maneco e, quem sabe, a gente até conversa sobre o 
campeonato. 

O Trovão também fala. Tanto conversa comigo quanto com o Maneco. Aliás, eles 
dois são muito amigos, contrariando essa história que cachorro e gato gostam de brigar. 
O Trovão e o Maneco são a prova de que todo mundo pode se dar bem, mesmo que sejam 
bem diferentes um do outro. 

Você não acredita? Pois venha comigo, vamos bater um papo com o meu gato e o 
meu cachorro. Mas vou logo avisando, precisa ter ouvido especial para entender o que 
eles dizem, tá? 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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OS AMIGOS FOTÓGRAFOS 
A Lia e o Zeca são muito amigos e gostam muito de fotografias. 
A Lia ganhou uma máquina supermoderna no seu aniversário. 
Ela e o Zeca passam todo o tempo livre fotografando as coisas. 
A Lia gosta muito de fotografar os pássaros e as flores. Às vezes ela faz várias fotos 

de uma mesma flor, de ângulos diferentes.  
O Zeca gosta mesmo é de fotografar as pessoas. Ele prefere fazer fotos em preto e 

branco. Ele diz que o bom da fotografia é conseguir perceber a emoção das pessoas. 
Eles estão até pensando em fazer uma exposição das fotos deles no pátio da escola. 
A professora Cilene disse que a escola vai ajudá-los. 

 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 57 segundos. 

 

A MENINA TRISTE 
Eu hoje conheci uma menina muito bonita. 
Eu estava na venda da esquina quando ela passou. 
Ela usava um vestido verde e tinha uma fita dourada no cabelo. 
Os olhos dela pareciam muito tristes, e ela nem olhou para mim. 
Na verdade, eu acho que ela não olhava para ninguém. 
Eu acho que aquela menina era muito, mas muito triste. 
Quando ela passou por mim, quase dava para sentir o cheiro da tristeza dela. 
Eu só queria descobrir o que fazer para acabar a tristeza daquela menina. 
Eu queria que ela fosse feliz e que sorrisse muito. 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 50 segundos. 

 
A VIAGEM DE CAMILA 

 Camila sonhava em viajar para lugares distantes. Queria conhecer o mundo, lugares 
outros diferentes do seu. Queria ver a neve, pegar, sentir nas mãos. Queria sentir o calor 
do deserto, aquela imensidão de areia e sol. Camila gostava de Geografia mais do que de 
qualquer outra matéria. No livro de Geografia ela viajava em pensamento. 

Camila era muito curiosa e lia muito. Um dia ela viu uma notícia que a fez sonhar 
mais ainda. Leu que num lugar distante no continente africano, numa região chamada 
Chifre da África, apareceu uma rachadura no solo. Essa rachadura começou a se espalhar 
e já se estende por muitos quilômetros. 

Os cientistas dizem que, daqui a alguns milhões de anos, aquela região vai se separar 
da África e formar uma ilha enorme, flutuando no oceano Índico e se afastando da África. 

Quando Camila leu aquela notícia, sonhou mais ainda. É que ela queria viajar e 
conhecer o mundo, mas não queria sair do seu lugar. Ela gostava da sua casa, da sua rua, 
da sua cidade e dos seus amigos. Camila começou a pensar que, se morasse no Chifre da 
África, a sua cidade poderia virar uma ilha, viajando sem parar pelos sete mares. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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SEU MANUEL, O LEITEIRO 
 
Lá vai seu Manuel 
Tangendo seu burrinho 
Andando devagar 
Com passo miudinho 
 
Lá vai seu Manuel 
Tangendo seu burrinho 
Gritando de porta em porta 
– Olha o leite bem fresquinho! 
 
Lá vai seu Manuel 
Igualzinho a todo dia 

Mesmo leite, mesma cara, 
De tristeza ou de alegria 
 
Lá foi seu Manuel 
Tangendo seu burrinho 
Não vende mais o seu leite 
Sumiu pelo caminho 
 
Lá foi seu Manuel 
Tão triste, tão cansado 
Nós nunca mais o vimos 
Perdeu-se em nosso passado

  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 40 segundos. 
 

A PROFESSORA DO 5º ANO 
Era uma paixão coletiva. 
De repente, todos os meninos da sala haviam se apaixonado. 
A maioria de nós sofria em silêncio, olhando para ela, sem conseguir pensar em mais nada. 
O único que criou alguma coragem foi o Nem, filho da dona Justina, dona da mercearia. 

Ele um dia levou uma flor e entregou pra ela. Quando ela deu um beijo no rosto dele, de 
agradecimento, ele ficou mais vermelho do que a flor. Durante mais de um mês a turma zoou 
com ele, chamando de Botão de Rosa. 

Quando saiu o resultado das provas bimestrais foi um deus-nos-acuda, todos os meninos 
tiraram nota baixa. 

Também, pudera! A gente só tinha olhos para ela, como íamos prestar atenção nas aulas? 
Aquele ônibus vermelho partiu os nossos corações, quando a levou embora no finalzinho 

do ano, à tardinha, para nunca mais voltar à nossa cidade. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 72 segundos. 
 

O ZITO 

Quando o Zito veio morar com a avó dele eu ainda era bem pequeno. Cresci com o Zito 
aqui por perto, comandando as brincadeiras da gente. 

Zito sabia fazer de tudo, carrinho de lata com roda de chinelo, pião, triângulo, pipa, 
tabuleiro de dama de papelão. Ele fazia de tudo. 

Mas a maior de todas mesmo foi quando ele salvou o Mica daquele bueiro. Havia chovido 
muito, o riacho enchera e, se não fosse o Zito, o Mica teria sido levado pela correnteza. Virou 
nosso herói de vez, dali pra frente. 

O Zito era capaz de qualquer coisa, eu acho até que se pedissem ele inventava uma nave 
espacial pra levar a gente a outros planetas. Mas isso a gente nunca pediu. 

Que Homem de Ferro, que nada! Nosso super-herói era o Zito. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 67 segundos. 
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A DOENÇA DE PEDRO 
Pedro andava triste, calado, pelos cantos da casa. 
A mãe de Pedro começou a ficar preocupada. 
− O que será que esse menino tem? 
Nem adiantava perguntar, Pedro suspirava, soltava um “não é nada” e sumia a se 

esconder em algum canto. 
Pedro só se animava, ultimamente, para ir à escola. A mãe nunca vira o menino tão 

animado assim para estudar. Agora ele se arrumava sozinho, tomava banho sem ninguém 
mandar, e despejava baldes de perfume antes de sair de casa. 

A mãe ficava mais preocupada ainda. O menino fazia as tarefas de casa antes que 
ela mandasse. Quando ia dizer que ele se aprontasse ele já vinha todo vestidinho na farda, 
o cabelo bem penteado. 

A mãe perguntava e perguntava, mas Pedro não respondia nada. Era sempre o 
mesmo resmungo “não é nada”, tão baixo que quase não se entendia. Se a mãe insistia, o 
menino se zangava, fechava a cara, embravecia. 

A mãe de Pedro já estava pensando em ver se marcava uma consulta. Aquele 
menino havia de estar doente, era a única explicação. Quem sabe o médico não conseguia 
ajudar? 

Foi quando Dona Zuzu, a avó de Pedro, chegou e viu o menino. Bastou um instante 
para a velhinha cheia de sabedoria desvendar todo o mistério. 

− Não é nada de doença, minha filha. O que esse menino tem é paixão. E das brabas! 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 11 erros. No máximo 114 segundos. 

 

SAUDADE 
Não havia, naquelas ruas da minha infância, companheiro melhor do que o Zezinho. 

Estava sempre ali, para o que desse e viesse. 
Gaiola de passarinho? Ninguém fazia como ele. No capricho, sabe? Cortava as talas de 

carnaúba e ia aparando uma a uma, numa paciência sem fim. Quando acabava, a gente 
custava a crer que aquilo havia sido cortado à mão, aparada pelos dedos caprichosos do 
Zezinho. E os furos? Marcava com um grampo de cerca e furava com agulha quente. Os 
furinhos na tala ficavam todos iguais, na mesma distância um do outro. 

E pipa? Ah! Não havia ninguém como o Zezinho para fazer e para empinar pipa, que 
subia colorida no céu, alegrando o céu da tarde, que abria um riso azulado. 

Bila, triângulo, bola, não havia brincadeira que o Zezinho não fosse um dos melhores. 
Mas a melhor coisa mesmo do Zezinho é que ele era amigo, daqueles amigos que são quase 
irmãos, sabe? 

Mas um dia, aquele trem me trouxe pra cá, pra nunca mais voltar, um trem que ainda 
hoje dói dentro de mim. 

E hoje eu vi uma pipa, voando alta no céu, colorida e sorridente. E deu uma saudade 
danada do meu amigo. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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MENINO E LAGARTIXA 
A lagartixa morava ali há tempo que nem contava. Já havia perdido três rabos, artes de 

meninos da outra rua, com pedras de baladeira. Os rabos cresceram de novo, mas a lagartixa, 
escaldada que nem gato, fugia de menino com baladeira. 

Agora passava o tempo naquele quintal, esquentando o sol em cima do muro. Conhecia 
bem o menino da casa da direita, não precisava ter medo dele. Aquele ali vivia sonhando, 
imaginando os mundos embaixo da mangueira grande.  

A menina da casa da esquerda é que chegara há pouco tempo, mas já era assim quase 
que amiga da lagartixa. Mudara-se naquele ano, vinda de outra cidade. Trazia um mar dentro 
dos olhos, ou antes um canavial, que inundava de verde a alma da gente, quando ela olhava 
com o olho grande, derramado. 

Pois foi aquele olho de palha de cana que apaixonou o menino e a lagartixa. O menino, 
desde que a menina chegara, não pensava noutra coisa. Não imaginava mais os mundos 
debaixo da mangueira grande. Vivia agora só de suspiros. A lagartixa suspeitava até que ele 
cometia poesia às escondidas. 

A lagartixa só contemplava a menina, embriagada dos seus olhos, balançando a cabeça 
pra cima e pra baixo quando o sorriso da menina se despregava do rosto e voava pelo quintal. 

A lagartixa e o menino agora eram rivais, disputavam o coração da menina, que nem 
dava conta da existência deles. Eram apenas um menino e uma lagartixa, nada mais do que 
isso. 

Enquanto isso, eles ali, se afogavam no verde dos olhos da menina, afundando mais 
um pouco todos os dias. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 13 erros. No máximo 132 segundos. 
 

O ALUNO NOVATO 

Chegou um aluno novato na nossa escola. 

Ele veio de Imperatriz, que é uma cidade que fica no Maranhão. 

Ele é um aluno muito estudioso e é muito atento às explicações da professora. 

As matérias preferidas do Fábio, que é como ele se chama, são Português e 

Matemática. 

O Fábio é um cara muito legal, fez logo amizade com a turma toda, e até mesmo 

com o pessoal do sétimo ano, que é bem mais velho que a gente. 

Mas a verdade é que os outros meninos da sala, e acho que eu também, ficaram 

com um pouquinho de ciúmes dele. As meninas vivem querendo agradar o Fábio. 

Até a Lia, que dizia que gostava de mim, fica olhando pra ele, parecendo que tem a 

cabeça no mundo da lua. 

Acho que eu deveria ter nascido no Maranhão. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 70 segundos. 
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MACAQUINHA SOFIA 
O macaquinho agarrava nas costas da mãe, que pulava de galho em galho, do chão 

até a árvore mais alta. Cá embaixo, Sofia era só sofrimento. Torcia as mãos e olhava aflita 
para o alto: 

− Mãe, e se o macaquinho cair? 
A mãe tranquilizava: 
− Não se preocupe, a mãe dele tem cuidado, não vai cair. 
− Mas mãe, o macaquinho está nas costas dela, ele é que está se segurando. Se não 

tiver cuidado, vai cair lá de cima. 
A mãe fez um gesto que tanto podia ser “não se preocupe” ou “tanto faz”, e passou 

a prestar atenção nos macacos que pulavam ali perto, cuidando da sacola que trazia na 
mão. 

Vez por outra, um macaquinho mais afoito corria e tirava coisas das mãos das 
pessoas, das sacolas, dos cabelos. Eram rápidos! Quando o sujeito olhava, o macaco já 
estava longe, segurando uma bala, uns óculos, um biscoito, o que encontrasse. 

Mas Sofia, coraçãozinho apertado, só tinha olhos para o macaquinho agarrado às 
costas da mãe, pulando nos galhos mais altos. Só tirou os olhos dele quando a mãe 
chamou: 

− Vamos, macaquinha! 
Rápida, subiu nas costas da mãe e se foi, balançando ao sol, feito macaco-prego 

agarradinho. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 

AULA DE HISTÓRIA 
Fernanda nem piscava, os olhos grudados nele. A professora explicava a matéria 

nova de história, mas Fernanda nem ouvia. Cristóvão Colombo estava avistando os índios, 
quase descobrindo a América, mas Fernanda navegava por ali mesmo, olhos postos no 
fundo da sala. 

Encolhido na cadeira, igual ao marinheiro de Colombo na cesta do mastro, Josué 
sentia o olhar de Fernanda. Mas não tinha coragem de olhar de volta. Sabia que, se 
olhasse, ela iria desviar a vista, fingir que estava olhando pra outro lugar. 

Tentou prestar atenção na professora, Colombo já havia desembarcado em São 
Domingos e Pedro Álvares Cabral já partia para o Brasil. Josué arriscou um olhar. Para sua 
surpresa, Fernanda não desviou o dela, olhou para ele e deu um sorriso. 

Josué ficou quase tão espantado quanto os índios da explicação da professora, que 
àquelas alturas avistavam os portugueses pela primeira vez. Tentou retribuir o sorriso. 

− Será que ela recebeu o meu bilhete? 
Havia escrito com letra caprichada, dizendo que a achava muito bonita. 
− Será que ela leu? 
Do outro lado da sala, Fernanda olhava para ele, quase rindo. Foi quando Cabral 

partiu de volta e a sineta tocou, quebrando o encantamento da aula de história.    
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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A BORBOLETA APAIXONADA 
A borboleta azul volteava pelo jardim na manhã fria de abril. 
Subia e descia entre as flores, arriscava um voo rasante sobre as nove horas 

vermelhinhas, cheia de graça. Logo depois, pousava no alto, na papoula vermelha que 
olhava orgulhosa por cima dos ombros. 

A borboletinha descansava um pouco e logo depois voltava a voar, aviãozinho de 
asas frágeis, balançado pelo vento. 

O vento, aliás, sempre que podia, dava uma ajudazinha à borboleta. Soprava daqui, 
soprava dali, empurrava para cima e para baixo aquele pontinho azul, entre as flores do 
jardim. 

A borboleta paquerava todas as flores, mas não assumia compromisso com 
nenhuma. Dava um olá comprido para as margaridas, que se derretiam todas. Às vezes 
abraçava uma dália que morava no fundo do jardim. Outras vezes, piscava o olho para o 
girassol grandão que só queria saber de olhar o sol. 

Subindo e descendo, volteando o seu azul pelo jardim inteiro, a borboletinha 
gostava de todas as flores, mas não cedia aos encantos de nenhuma. O vento, que era seu 
grande amigo, era o único que sabia do seu segredo. 

A borboletinha era apaixonada por uma flor de jitirana, tão azul quanto ela, que 
morava no fim daquela rua 

. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
BRINCANDO DE POESIA 

 
Seu Joaquim da padaria 
Toma banho com água fria 
O vigia da escola 
Não gosta de jogar bola 
 
O cachorro do vizinho 
Corre atrás de passarinho 
Ele pensa que é um gato 
E toma leite num prato 
 
Eduarda e Mariana 
Assoviam e chupam cana 

Correm, pulam amarelinha 
Soltam pipa, perdem a linha 
 
E eu? Como assim, o que é que eu faço? 
Pego palavra, junto com outra, corto 
pedaço, 
 
E qual o nome que se dá 
Ao que é feito por mim? 
Ora essa, é poesia, 
Poesia, simples assim. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 45 segundos. 
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FINAL DE ANO 
Finalzinho do ano é sempre assim, eu acho. Acho que em toda escola, em todo lugar 

é assim. Finalzinho do ano é alegre e é triste. E às vezes ele pode ser muito alegre e muito 
triste ao mesmo tempo. Será que dá para entender? 

A Vevé foi me contando aos poucos. Ela disse que não queria me ver triste, mas eu 
acho que ela queria mesmo era retardar a tristeza dela.  

Assim, como quem não quer nada, ela foi soltando aos poucos. Primeiro ela disse 
que as coisas em casa não andavam muito bem. O pai dela está desempregado, a vida está 
difícil. Está difícil pra todo mundo, eu sei. Meu pai e minha mãe vivem dizendo que 
precisamos apertar mais o cinto, que a coisa pode ficar feia. 

Depois ela veio com um papo esquisito, falando sobre a avó, que morava numa casa 
grande em outra cidade. Disse que a casa da avó era suficiente para abrigar a família dela, 
que a avó morava sozinha, que a mãe ia gostar de ficar junto dela. Ainda disse que a casa 
tinha um quintal enorme. 

Mas ontem, no finalzinho da aula, ela falou que ia se mudar. Falou que no próximo 
ano eles iam pra outra cidade, pra cidade da avó.  

Eu fiquei assim, meio sem falar, com uma coisa ruim no peito, uma coisa que não 
larga de mim, até agora. Acho que essa escola nunca mais vai ser a mesma, depois que a 
Vevé se mudar daqui. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 125 segundos. 

 

O ENFERMEIRO DE BICHOS 

O menino era enfermeiro de bichos. Era assim que a mãe o chamava. 
Vivia trazendo bichinhos machucados para casa. Parece que tinha um radar instalado 

na cabecinha. Encontrava animais feridos nos lugares mais improváveis. Improváveis 
também, muitas vezes, eram os bichos que ele encontrava. 

A casa parecia um hospital veterinário. Por mais que a mãe reclamasse, por mais que 
a irmã mais velha desse chiliques, havia sempre um bichinho doente sendo tratado por lá. 

Já recolhera de tudo pelas ruas da redondeza. Gatos, cachorros, tartarugas, 
passarinhos. Um dia apareceu com um grilo que teve uma das patas arrancadas. Ninguém 
sabe como ele encontrou aquele grilo. Cuidou do bichinho, que fugiu da caixa de papelão 
depois de curado mas ficou pela casa, cantando pelos cantos sem que ninguém lhe 
encontrasse. 

No dia em que trouxe para casa um rato sem o rabo a mãe perdeu a paciência. Com a 
irmã gritando em desespero, obrigou o menino a livrar-se do animal. Ele o fez, chorando e 
com o coração partido, por não poder cuidar do animalzinho. 

Atualmente estão internados no seu “hospital” uma garça grande e triste e um coelho 
assustado que só pensa em fugir. A mãe deu o prazo de uma semana para que a garça ficasse 
boa e voasse. Ou isso, ou ela fecharia para sempre a porta de entrada aos animais. 

O menino suspirou e pensou que vida de enfermeiro de bichos é mesmo muito difícil. 
  PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 119 segundos. 
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A ESPERA 

Ficávamos todos na esquina amarela, à sua espera. 
A gente continuou chamando de esquina amarela mesmo depois que o pai da Rute 

mudou a cor da casa. 
Esperávamos lá, amontoados naquela esquina, todos os dias, à espera da sua 

passagem. 
Ele nunca se atrasava, mas caminhava sem pressa, quase devagar. 
Quando passava por nós, nem nos notava, seguia pelo meio da rua como se a gente 

nem existisse. 
O Tonton dizia que ele era perigoso, mas a gente nunca ligava para o que 

o Tonton falava. Às vezes a gente errava de propósito o apelido dele e o chamava 
de Tonto ou de Tontinho. 

Uma vez esperamos na esquina amarela por uma eternidade e ele não apareceu. 
Durante quase um mês ficamos lá, esperando, olhando cada um que vinha ao longe, 

na esperança de que fosse ele. Nunca era. 
Não veio nunca mais, e nossa rua também nunca mais foi a mesma. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 8 erros. No máximo 77 segundos. 

 

SURPRESA DE AVÓ 

A avó do Caco prometeu que na sexta-feira nos faria uma surpresa. 

Passamos a semana inteira esperando. 

O Caco achava que a surpresa seria um daqueles bolos gostosos que a avó fazia. 

A Mariana apostava que seria um brinquedo antigo. Às vezes, a avó do Caco tirava 

do baú umas coisas “da hora”. 

O Dudu, a todo instante, torrava a nossa paciência: 

− O que será? O que será, hein?! 

Nenhum de nós chegou nem perto de adivinhar. 

Quando chegou a sexta-feira, a avó do Caco conseguiu deixar todo mundo de boca 

aberta. 

Aquela foi a surpresa mais surpreendente de toda a nossa vida. 

  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 52 segundos. 
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A MENINA E A FLOR 

Desde pequena eu gosto muito de flor. De tudo que é tipo de flor. Sou encantada 
com as cores, com os cheiros. 

Quando era bem pequena eu vivia procurando os jardins. Minha casa era muito 
pequena também. Não havia jardim. Não tinha nem mesmo quintal. Por isso eu não tinha 
flores em casa. 

Eu gostava das flores da rua, essas que nascem em qualquer lugar. Gostava das 
xananas, que é uma florzinha miúda, quase branca, quase amarela, que dá em qualquer 
lugar na época das chuvas. 

Cresci assim, gostando tanto de flor que minhas amigas me apelidaram de Maria 
Flor. Algumas até mesmo me chamam de Florzinha. 

Quando fui pra escola, não sei se foi coincidência, mas as minhas melhores amigas 
tinham nome de flor: Açucena, Margarida, Rosa, Violeta, Jasmim. 

Esse ano chegou um menino na minha escola. Ele é muito tímido, muito reservado, 
quase não fala. Os outros meninos implicam com ele, porque ele está sempre sozinho. Às 
vezes ele passa por mim quando vou para casa. Mas sempre baixa o olhar e caminha mais 
rápido. 

Ontem eu ia sozinha quando ele passou por mim mais uma vez. Olhou para mim, 
diminuiu o passo e abaixou no canto da calçada. Colheu de lá uma jitirana azul, tão 
delicada, com aquele azul que é só delas, de mais ninguém. Depois ele riu pra mim e me 
deu a flor. Entregou e foi embora, mais rápido do que nunca. 

Dessa vez fui eu quem ficou sem fala. Estou até agora assim, rindo azul, feito uma 
jitirana. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 13 erros. No máximo 128 segundos. 

 
ÁRVORE QUE DÁ MAIS DE UMA FRUTA 

 
Subi num pé de lima 
Mas lá não tinha limão 
Desci, fui na goiabeira 
Também não tinha mamão 
 
Não vi manga na jaqueira 
Nem jaca na laranjeira 
Não vi nenhuma laranja 
Pendurada na mangueira 
 
Só encontrei as bananas 
Num cacho na bananeira 

Na mangueira só vi manga 
E goiaba na goiabeira 
 
Num enorme cajueiro 
Vejam só que coisa chata 
Eu só encontrei caju 
Não tinha banana prata 
 
Meu pai disse que só tem 
Fruta de tipo variado 
Numa árvore especial 
“Prateleira de mercado” 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 42 segundos. 
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MENINO 

Ficou ali, madrugada inteira, esperando a manhã. 
A praça era bonita. Mesmo assim, à noite, naquela quase escuridão, a praça era bonita. 
A noite tinha habitantes estranhos. Ficou ali, no banco daquela praça, madrugada inteira. 

Via os passageiros da escuridão, os moradores noturnos. O gato grande, cinza, tão sozinho 
quanto ele. Pulou na lixeira, remexeu atrás de alguma coisa pra comer. O rabo grosso, peludo, 
abanava fora da lixeira. Desistiu, saiu bamboleando, passo de dança, um miado feito um 
cumprimento, um boa noite. 

O vigilante do prédio da esquina dormia a noite toda. Uma única vez apareceu por trás dos 
vidros, deu uma espiada sonolenta, e voltou a cochilar na cadeira estofada. 

Aquele banco era duro para uma noite inteira. Na madrugada, esperando a manhã, pensou 
se poderia voltar pra casa. A mãe ainda estaria zangada? Aprontara feio dessa vez, será que a 
mãe ia perdoar? 

E se voltasse, e se fosse pra casa? O que será que a mãe ia fazer? 
O galo campina cantou alto. Um canto solo, à capela, sem orquestra. Cantou novamente. 

Um trinado bonito. O galo campino anunciava a manhã. Não dava para ver o passarinho, estava 
escondido entre as folhas das árvores. Mas ouvia. Um canto bonito. Bonito e triste. Triste de doer 
dentro da gente. Ou talvez fosse a tristeza que estava morando dentro dele, sozinho naquela 
noite escura. 

A manhã vinha, devagarinho, assim com medo de assustar a noite. A manhã vinha 
chegando. E ele, que iria fazer? Como voltar pra casa depois de tudo que fizera? Encolheu mais 
ainda no banco duro e chorou. Chorou em silêncio, enquanto o galo campina saudava a manhã. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 14 erros. No máximo 137 segundos. 

  

O GATO CANTOR 
Meu avô contava histórias do tempo em que os bichos falavam. 
O gato era um cantor muito famoso, que gostava de cantar em cima das casas. 
O problema é que os homens não gostavam da cantoria do gato. E reclamavam, atiravam 

coisas no gato, diziam pra ele parar. 
O gato mudava de telhado e continuava a cantar. Se ali por perto houvesse alguma 

gatinha, aí sim, é que o gato cantava mais alto. 
Os outros bichos gostavam da cantoria do gato. No reino da bicharada ele era tido como 

um grande cantor. O problema, como sempre, era o bicho homem. Que não gostava do canto do 
gato. E que às vezes maltratava os outros bichos. 

Até que um dia os bichos deixaram de falar. Só restou com fala o bicho homem. Os outros 
animais latiam, miavam, rugiam, mas nenhum deles sabia falar a língua do bicho homem. 

Mas o gato sempre foi teimoso. Não é à toa que dizem que ele tem sete vidas. E mesmo 
miando, o gato continuou sendo cantor. 

E continua, até hoje, cantando nos telhados, sozinho ou em bando. Quando juntam quatro 
ou cinco, então, é cantoria na certa. Principalmente se as gatinhas estiverem por perto. 

  
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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O AMIGO 

A avó disse que a tristeza ia passar. 
“Um dia você vai acordar e ver que a tristeza foi embora.” 
Foi o que a avó disse, mas ele não acreditou muito. Sentado ali, em frente ao campinho, 

a tristeza era muito grande. Maior que o campinho, maior que o mundo. 
Não tivera coragem de ir ver o Rodrigo. A mãe insistiu. A avó disse que iria junto. Mas 

ele não quis ir. Saiu de casa chorando, andou pelas ruas do bairro. Veio parar ali, na beira do 
campinho. Naquele campo de futebol ele o Rodrigo jogavam quase todos os dias. 

Agora o Rodrigo não vinha mais. Nunca mais. 
Era esse “nunca mais” que doía tanto, que dava tanta tristeza. 
O Rodrigo voltava da escola, atravessou a avenida correndo, sozinho. Ele nem viu o 

carro que vinha, tão veloz. Agora o Rodrigo nunca mais ia jogar bola com ele. Não foi ao 
enterro. Não queria ver a mãe do Rodrigo. Não queria ver o Lelé, o irmão mais novo do 
Rodrigo. Não queria ver a Bela, a cadela que o Rodrigo gostava tanto. Mas acima de tudo, não 
queria ver o amigo morto, estendido num caixão na sala da casa. 

Saiu de casa, com a bola embaixo do braço, chorando. 
Quando a mãe chegou já era noite. Ele estava lá, correndo de um lado para outro do 

campo, sozinho. Chutava a bola, corria e chutava de novo. Sozinho, de um lado para o outro. 
A mãe lhe abraçou e ele chorou mais ainda. O Rodrigo nunca mais ia jogar com ele. 

Naquele momento a avó estava errada. Aquela tristeza não ia embora. Nunca mais. E era esse 
“nunca mais” que doía tanto. 

  PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 14 erros. No máximo 141 segundos. 

INVERNO 
No meio da tarde, o céu resolveu despencar em nossas cabeças. 
As nuvens brigavam e trombavam umas nas outras, ribombando cá em baixo, dando 

medo da batida de bumbo gigante e do clarão que alumiava o mundo. 
Quando se abriram as comportas do céu na tarde de março, parecia que toda a água 

que havia despencava nas nossas cabeças, martelando com vontade nos telhados das 
casas. 

Na minha porta nasceu um rio, que corria valente e rápido. 
Das suas águas surgiram cardumes feitos quase só que de alegria, pulando e 

gritando alto, jogando água uns nos outros, disputando lugar nas bicas que jorravam nas 
calçadas. 

Preso às minhas obrigações de adulto, eu invejava aquele cardume buliçoso, que 
não temia nem o clarão nem o ribombar que atravessava a tarde. 

Preso às minhas obrigações, olhando o rio que passava em minha porta, eu sonhava 
com outro lugar, com outro tempo, quando eu era parte de um cardume feito aquele, 
banhado na chuva que anoitecia a cidade. 

Foi quando um daqueles peixes-menino me viu, e percebeu meu olhar de tristeza e 
de vontade. Foi quando aquele peixe-menino acenou, convidando a juntar-me ao seu 
cardume, saltando entre as águas que passavam na minha porta. 
  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 101 segundos. 
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MENINA E PASSARINHO 
Passarinho cantava de galho em galho no quintal da avó. Amanhecia bicando as 

frutinhas maduras e peneirando sua boniteza pra cima e pra baixo. 
A menina encantava com o passarinho que ia e vinha, e queria porque queria ser 

amiga dele. 
− Passarinho, vem cantar na minha mão. 
Passarinho nem aí, antipatizava pra cima e pra baixo, colorindo o verde do quintal, 

arco-íris voador. 
A menina tentou de tudo. Pediu ao pai para comprar alpiste, colocou as vasilhas 

com comida e água e esperou o passarinho vir. Mas o danado veio? Ficou foi nas frutinhas 
do quintal, espanando o rabinho atrevido. 

Passarinho amanhecia no quintal da avó, violinando um dia, corneteando outro, às 
vezes orquestra sinfônica e outras solista solitário, pianando baixinho a sozinhice. 

A menina chamava o passarinho, doida por um afago, carinho bicado na palma da 
mão. Mas o bichinho só queria saber de suas acrobacias aéreas, fosse assim esquadrilha 
da fumaça que a menina vira uma vez sobrevoando a cidade. 

A menina debruçava no parapeito do alpendre da avó, a meio caminho da tristeza, 
o olho voando nas lonjuras do passarinho, pensando assim quase sem pensar nada, a 
sonhar com o dia em que as asas lhe nasceriam. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 101 segundos. 

 
A MENINA E A DOR 

A menina olhou a lua pálida, triste, sozinha na tarde azul. Virou a cabeça e viu, no outro 
lado do mundo, o sol que incendiava o céu. A tarde demorava a partir, preguiçosa, querendo 
ficar. Por um tempo, ficaram assim, paralisados, o sol e a lua, um em cada extremidade do 
céu.  

A menina olhou novamente a lua pálida e sorriu. Havia meses que a alegria não visitava 
a menina. Desde aquele dia, desde quando... 

A menina guardou o sorriso ao lembrar. Era triste aquela lembrança, tão triste quanto 
a palidez da lua. Havia doído tanto. Meses depois ela só conseguia, muito raramente, aquele 
meio sorriso.  

Como agora, quando vira a lua e o sol, um em cada canto do mundo. A lua suspirava, 
boiando naquele azul. Olhava o sol e entristecia. A menina olhava a lua e pensava, voltava 
àquele dia em que o mundo inteiro virara tristeza. 

O sol agora descia mais rápido, as labaredas alaranjadas lentamente se apagando. Ao 
mesmo tempo a lua brilhava mais, ganhava cor na sua brancura, parecia até sorrir. 

A menina também deu um novo riso. Fechou os olhos e sonhou acordada, que uma 
tarde a dor iria embora, para nunca mais voltar. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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A CARTA 
Escreveu e reescreveu milhões de vezes aquela carta, mas não saía do primeiro 

parágrafo. Não conseguia encontrar o tom, a medida certa. Como dizer pra ele tanta coisa? 
Como dizer que desde o primeiro dia de aula, quando o vira chegar, não conseguia pensar em 
outra coisa? 

Recomeçou, pacientemente. 
“Caro Danilo”, escreveu no alto da folha e parou. 
“Não está bom”, pensou e ficou ali, mais uma vez, parada, olhando a folha. A Rita, sua 

melhor amiga, disse que carta era coisa do passado, “já era”. 
“Manda um zap, gata, e diz assim: ‘Tô parada em você. E aí?’”. 
Marina não queria, também não queria enviar e-mail. Era uma romântica, tímida e 

romântica. Queria enviar uma carta, naquele papel que comprara, com corações no canto. 
Pensou em escrever “querido” em vez de “caro”, mas desistiu. 

Estava quase chorando, ele nem ia ler aquela carta, ia rir dela. 
Tentara falar com ele, mas nunca conseguira. Na segunda-feira se esbarraram na saída 

da sala, mas ele mal olhara para ela, um “desculpe” apressado e saiu corredor afora. Ele 
gostava da Tininha, ela sabia. Mas todo mundo gostava da Tininha, todo mundo. Em 
compensação, ninguém gostava dela, nem o Danilo, nem o Zeca, nem o Paulo. Nem as 
meninas. Rita não era sua melhor amiga, era a sua única amiga. 

O papel ficou ali, o “Caro Danilo” no alto da página, as lágrimas borrando os corações, 
a chuva batendo forte no telhado. 

Ainda pensou que o céu chorava junto com ela, e a tristeza aumentou de tamanho, 
ocupando o peito inteiro. 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 13 erros. No máximo 129 segundos. 

 
PALITO E QUEBRA-CABEÇA 

A surra que o Palito deu no Quebra-cabeça ficou na história da nossa escola. 
Vocês já imaginaram porque o Palito tinha esse nome, não é? Ele era o mais magricela 

de todos os magricelas que estudavam conosco. 
Já o Quebra-cabeça tinha esse nome porque gostava de quebrar a cabeça dos colegas, 

e não porque fosse bom em montar brinquedos. 
O Palito não mexia com ninguém, estava sempre no seu canto, quietinho. 
Acho que o valentão do Quebra-cabeça implicou com ele o semestre inteiro. 
Um dia, quando a aula já havia terminado, o Palito vinha carregando a sua mochila 

enorme, que parecia sempre pesada demais para ele. 
O Quebra-cabeça passou por ele e o empurrão foi tão forte que a mochila se abriu e 

deixou cair tudinho que havia dentro dela. 
A turma fez logo aquela roda em torno dos dois. 
A gente nunca tinha visto uma coisa daquelas. O Quebra-cabeça chorava feito um 

bebezinho, e o Palito nunca mais foi o mesmo. 
Depois daquele dia ele ficou sendo o João Cláudio, o herói dos meninos fraquinhos da 

escola. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 89 segundos. 
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TÊNIS NOVO 

Pedrinho apareceu meio desconfiado. Era noitinha, no campinho ao lado da casa do 
Zeca. Os meninos se preparavam para começar uma partida de futebol. 

O Ditão e o Jorge estavam tirando os times. O Ditão viu o Pedrinho primeiro e se 
animou, afinal, Pedrinho era craque, driblava como ninguém. 

─ Eu tiro o Pedrinho! 
O Jorge olhou, viu o Pedrinho chegando. Lamentou não ter visto antes. Com Pedrinho 

no time adversário o jogo ia ser osso. Olhou em redor, procurando alguém. Ninguém à altura 
pra colocar no seu time. Suspirou, olhou mais uma vez. 

─ Eu tiro o Vavá! 
Não era a mesma coisa, todo mundo sabia. Vavá era bom, mas passava longe do 

Pedrinho. 
Foi quando veio a surpresa: 
─ Não posso, hoje não vou jogar. 
Os meninos se olharam, sem acreditar. Pedrinho sem querer jogar? Que novidade era 

aquela? 
No meio da algazarra, Pedrinho repetiu baixinho: 
─ Não posso, hoje não. 
E se foi rua acima, pensando nos tênis novos que ganhara da tia e que a mãe tanto 

recomendara: 
─ Nada de sujar o tênis jogando bola. 
De que adiantava o presente, sem poder jogar? Pior ainda: nenhum dos meninos notou 

que ele usava um tênis novo. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
O RELÓGIO DA COZINHA 

 
O relógio da cozinha 
Bate a cada meia hora 
Minha barriga, com fome, 
Diz: − Quero comer agora! 
 
O relógio da cozinha 
Bate a cada meia hora 
Minha barriga só ronca 
Do umbigo para fora 
 
O relógio da cozinha 
Só serve para aumentar 

A fome que mora em mim 
E não tem jeito de passar 
 
O relógio da cozinha 
Um dia, parou de andar 
Mas quem disse que minha fome 
Também queria passar? 
 
Eu acho que esse relógio 
Mora é dentro de mim 
Bate a cada meia hora 
Por pipoca ou amendoim 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 46 segundos. 
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A FELICIDADE TEM GOSTO DE AÇÚCAR 
Nossa rua era feia, acanhada, como todas as ruas da nossa pequena cidade. 
Havia pouco o que fazer. Íamos à escola, jogávamos bola no campinho, bola de gude 

no beco, barra-bandeira na boca da noite. 
Pegar bigu nos caminhões que subiam a ladeira grande era perigoso. Era quase certo 

que levaríamos umas palmadas da mãe, se ela soubesse. 
Mas nós teimávamos assim mesmo, a aventura falava mais alto. 
Mas na nossa rua feia e acanhada havia outros momentos de alegria. 
Todos os dias um velhinho passava, vendendo algodão doce. 
Havia uma sineta pequenina, presa no seu carrinho. De longe nós ouvíamos o tilintar 

da sineta e corríamos. 
Bastava levar uma xícara de açúcar e uma moedinha, e saíamos de lá carregados de 

algodão doce. 
Quando o velhinho passava nós lambuzávamos a cara de felicidade. 
Nunca descobrimos o mistério daquelas cores. 
Ele colocava o açúcar, rodava uma manivela e o algodão doce surgia, azulado, rosa, 

alaranjado. 
Quentinho, uma doçura derretida no céu na boca. Como ele fazia para produzir 

aquelas cores? Nunca descobrimos. 
Quando perguntávamos, o velhinho ria e dizia que era o seu segredo. 
Ainda hoje, acho que a felicidade tem gosto de algodão doce, derretendo no céu da 

boca. 
  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

   

PERGUNTAS DE CRIANÇA 
 
− Por que a tristeza existe? 
Pergunta, muito intrigado, 
O menino curioso. 
 
− Porque existe gente triste. 
Responde, muito apressado, 
O pai, sem dar muita bola. 
 
− E por que tem gente triste? 
Volta à carga, insatisfeito, 
O curioso menino. 

 
− Ora, porque a tristeza existe. 
Responde, sem se dar conta, 
O pai, quase incomodado. 
 
E o menino fica achando 
Que a tristeza existe 
Não porque tem gente triste 
Mas porque tem gente grande 
Que quase nunca escuta 
O que é que criança pensa. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 4 erros. No máximo 42 segundos. 
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O MENINO QUE PERDEU AS ASAS 
Quando pequeno, voava longe, sobre a cidade. 
Avistava o que ninguém mais via. Cidades distantes, serras azuladas ao longe, o rio 

que passava no infinito. 
Voava longe, para lá da cidade, além da estrada grande, que levava ao mundo. 
Via o que os outros jamais veriam. Os campos além da serra, grandes cidades, o mar 

grande, o oceano que batia na África. 
Mas o menino cresceu, como crescem inevitavelmente todos os meninos. 
E suas asas foram diminuindo, até quase desaparecer. 
Parou de voar, de ver ao longe o que os outros não viam. 
Entristeceu como os adultos que moravam na cidadezinha. 
Sonhava ir embora pela estrada grande, deixar tudo e ir ver o mundo. 
Sonhava conhecer aquelas grandes cidades, molhar os pés no mar grande, navegar 

no oceano. Quem sabe não iria até a África? 
Mas não saía dali, cada vez mais preso na sua cidadezinha. 
Cada vez mais era adulto, esquecido de ser criança. 
Tinha obrigações muitas, não sobrava tempo para nada. 
Quando via os meninos passarem, correndo atrás de uma bola, gaiolas penduradas, 

um comboio de risos e de alegria, quase chorava. 
Nessas horas, passava a mão nas omoplatas, procurando as antigas asas. Será que 

ainda saberia voar? 
  PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 200 segundos. 

  

O PIOR DOS MELHORES 
Eu e Marina fomos passar o final de semana na casa da Amanda. 
A Amanda curte muito música, sabia? 
A coleção de mp3 dela é incrível! Ela tem todas as músicas que a gente gosta e ainda 

um montão das que a gente detesta, e um zilhão de outras que a gente nem conhece. 
Aquele poderia ter sido o melhor final de semana da nossa vida. 
Poderia, eu disse, se não fossem os chatos dos primos da Amanda. 
Pois é, a Amanda tem três primos: o Chato, o Metido e a Encrenqueira. 
Tudo ia bem até eles aparecerem e melarem nossa festinha. 
A gente havia combinado de fazer uma festa do pijama, só para meninas. Quer dizer: 

eu, a Marina e a Amanda. 
Mas antes das nove o trio chatice apareceu e a festa não rolou mais. 
O Chato e o Metido passaram o tempo todo “se achando”, falando de como a escola 

deles era melhor do que a nossa e um monte de outras besteiras. 
A Encrenqueira quase nos enlouquece, mexeu nas nossas bolsas, e ainda travou o 

computador da Amanda. 
Aquele foi o pior dos nossos melhores finais de semana. 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 96 segundos. 
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OS VIZINHOS DO BRASIL 

O professor entrou na sala com cara de poucos amigos. 

Arrumou os livros no birô, fez a chamada dos alunos e depois ficou em silêncio por 

alguns minutos. 

Para Pedrinho e Juca aqueles minutos pareciam uma eternidade. 

Eles sabiam o que esperava pela turma, sabiam que aquele silêncio era sempre o 

prenúncio de uma tempestade. 

O professor era assim, às vezes chegava sério, carrancudo, e podiam esperar, ou era 

uma prova surpresa, ou a sua famosa prova oral. 

─ Seu Juca! – falou o professor em voz alta. 

─ Pre-presente, professor! – gaguejou Juca apavorado. 

─ Diga o nome de dois vizinhos do Brasil. 

E Juca, apavorado, pensando em “seu” Brasil, fotógrafo antigo do Beco do Sossego, 

largou sem pestanejar: 

─ O Fubica da oficina e a dona Clarinha costureira. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 64 segundos. 

 

CARTINHA PARA O VOVÔ 

Querido Vovô, 

estou lhe escrevendo para pedir uma coisa, só que eu não posso pedir, pois a minha 

mãe diz que a gente não deve fazer isso. 

A minha mãe, que é sua filha, diz que quando era criança era muito educada e nunca 

pedia nada a ninguém. E que foi o senhor que ensinou isso pra ela. Eu não sei se é verdade, 

ou se ela fala isso apenas para que eu não fique pedindo presentes. Talvez até o senhor possa 

me ajudar, contando aí umas coisinhas da minha mãe quando ela era criança. 

Mas voltando ao nosso assunto, o que eu queria lhe pedir, sem poder pedir, era uma 

bola, pois a minha está toda rasgada. O senhor sabe que eu não jogo muito bem, e os meninos 

da rua só me convidam para o campinho detrás da fábrica porque eu tenho uma bola. 

Acontece que o Luizinho, filho da Dona Giselda, ganhou uma bola do avô dele, toda 

bonita, e agora os meninos só querem saber de chamar o metido para jogar. Nunca mais 

nenhum deles me deixou jogar. 

Eu pensei assim que, quem sabe, se o senhor soubesse dessa história, mesmo sem eu 

lhe pedir, o senhor não comprava uma bola nova pra mim. Afinal, eu pensei, meu avô não vai 

querer ser passado pra trás pelo avô do Luizinho, não é mesmo? 

Vou aguardar pra ver se o senhor vai tomar alguma atitude. E por favor, não conte nada 

pra minha mãe, é capaz dela pensar que eu lhe pedi pra comprar a bola. 

Um beijo grande do seu neto que gosta muito de futebol. 

Pedrinho. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 14 erros. No máximo 135 segundos. 
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MEDO E FALTA DE CORAGEM 

Eu não tenho medo de nada. 

Quer dizer, de quase nada. 

Assim, uns medinhos pequenos. E nem é bem meeeedo, não. Acho que é falta de 

coragem. Meu pai diz que são coisas iguais, mas diferentes. 

Tenho medo de levantar sozinho no escuro, de borboleta preta na parede, de 

aranha caranguejeira, de ficar sozinho em casa e do cachorro da vizinha da casa 412. 

Mas desse aí até o meu pai, que vive dizendo que eu já sou grandinho e que não 

posso ser medroso, também tem medo. Adulto é tão engraçadinho... ele pode ter medo, 

eu não. Vá entender. 

Bom, às vezes de manhãzinha, eu tenho medo de ir pra escola. Mas o meu pai diz 

que aí já é falta de coragem, e que nesse caso significa outra coisa, e não medo. 

E nessas horas ele diz que o engraçadinho nessa história sou eu. E diz de um jeito 

tão sério que tanto dá medo quanto falta de coragem. 

Nessas horas, melhor mesmo é tomar banho rápido e me arrumar pra ir à escola. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 88 segundos. 

 

O HERÓI 

O grito do Zeca ecoou longe: 

─ Corre! 

A meninada disparou na correria. Estavam todos na goiabeira da Dona Maroca. 

Maduras, amarelinhas por fora, bem vermelhas por dentro. Doces como nunca. Os meninos 

diziam que era a melhor safra da goiabeira. 

Com o grito do Zeca, a meninada espalhou-se. Dudu pulou o muro sem tocar em nada. 

Disseram depois que ele estava treinando para as olimpíadas. 

O quintal era enorme. Da goiabeira até o final, por onde dava pra fugir, a distância era 

grande. Maior ainda quando o Fubá vinha no encalço da gente, dentes arreganhados. 

O Zeca tinha ficado de guarda para dar aviso. Mas o Fubá era esperto, veio 

devagarinho, Zeca só notou quando ele estava quase chegando. 

O Dito, menorzinho, perninhas curtas, corria pouco. Os meninos já tinham pulado o 

muro e o Dito lá, correndo no seu passinho pequeno. 

Tava todo mundo com o coração na mão, achando que o Fubá ia pegar o Dito. 

Foi quando o pequenino parou de correr e encarou o cachorro. Fez cara de bravo. 

Gritou: 

─ Pare! 

Ninguém sabe como, mas o Fubá parou, olhou o Dito, e voltou, abanando o rabo. 

Daquele dia em diante o Dito virou herói. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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ZECA BELO 

Era uma vez um menino muito bonito chamado Zeca. 

Zeca era tão bonito que todos o chamavam de Zeca, o Belo. Com o passar do tempo, 

acostumaram-se a chamá-lo de Zeca Belo. 

Zeca tinha dois grandes amigos, o Álvaro Filho e o Jacó. Na escola, eram inseparáveis. 

Onde um estivesse podia ir atrás que os outros dois também estavam. 

Álvaro Filho e Jacó usavam os cabelos mais compridos. 

E Zeca Belo, que tinha o cabelo bem pretinho, tinha muita vontade de deixar os seus 

crescerem. Mas não havia jeito, por mais que ele olhasse no espelho, por mais que pedisse 

ao pai dele para não mandar cortar os seus cabelos, por mais que balançasse a cabecinha de 

um lado para o outro para ver se os cabelos cresciam, por mais que tentasse tudo, seu cabelo 

era curto. Era o jeito dele. 

Zeca Belo queria muito ter os cabelos compridos como os seus amigos, e dizia isso para 

todas as pessoas. 

E de tanto falar sobre isso, as pessoas acabaram mudando o seu nome. 

E hoje ninguém mais o chama de Zeca Belo. 

Todo mundo só o conhece como Zé Cabelo. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 95 segundos. 

 

TROVÃO 

Os meninos corriam atrás da bola no campo de terra. Estavam quase todos lá. O 

Zeca, o Dito, o Canelão, o Pelado. 

Desde que começou a crescer mais que os outros, e a ficar com as pernas compridas 

e finas, o Pedro virou o Canelão. E continuava a crescer ainda, as canelas espichando cada 

vez mais. Com o Lucas foi diferente. Os amigos diziam que a mãe mandara raspar a cabeça 

depois que os piolhos encheram todos eles. Ganhou o apelido e, mesmo agora, que o 

cabelo voltara a crescer, continuavam a lhe chamar de Pelado. 

Estavam todos lá, correndo atrás da bola no campo de terra, no meio da tarde de 

janeiro. Até o Fubica estava, latindo e correndo de um lado para o outro, metendo-se 

entre as pernas do Dito, tentando subir nas grandes canelas do Canelão. 

Foi quando ouviram o estrondo, que parou o jogo, mas era como se tivesse parado 

o mundo. Olharam para o céu escuro, o medo chegando de pouquinho. Quando o céu 

rugiu novamente, e começaram os primeiros pingos, foi uma debandada geral. 

O Fubica, ganindo alto, comandou a fuga dos meninos, que pareciam mais uns 

cachorrinhos amedrontados, em busca das suas casas. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 95 segundos. 
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UM MENINO NASCE DO HOMEM 
O homem voltava do trabalho à tardinha, carregando o cansaço e uma pasta de 

couro, cheia de documentos importantes. 
No caminho para casa, os meninos da rua se reuniam, para soltar pipas no 

campinho de terra. O homem olhava sua alegria, as pipas na tarde colorida, pássaros 
risonhos de papel. 

Dentro do homem sacudia um desejo, uma vontade, logo sufocada pela seriedade, 
pelo cansaço. 

Um dia, a vontade foi mais forte que o homem, e de dentro dele saltou um 
menino adormecido há muito. Tirou os sapatos, dobrou a barra das calças e se foi, 
menino grande no meio dos pequenos, quase um metro e oitenta de meninice. 

Os outros meninos estranharam a princípio, mas logo corriam em volta dele, que 
arrancando o carretel com a linha das mãos de um miúdo, empinou a pipa mais bonita, 
rindo no céu. 

Na rua passavam outros homens sérios, também carregados de cansaço e cheios 
de coisas importantes por fazer. Olhavam com reprovação, julgando louco aquele 
homem enorme, correndo em meio aos pequenos. 

É que dentro daqueles homens, os meninos que dormiam não tinham força para 
acordar e saltar para fora, e por um instante deixar que a meninice voltasse a brincar no 
campinho de terra. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 102 segundos. 
 

ZEZINHO DO PÃO 

O dia era sábado, o período era o de sempre, o período da manhã. A molecada, 

contando comigo, corria quando ouvia aquele assovio que lembrava alegria e coisa boa. 

Para termos alegria, não precisaria muito e a coisa boa era o pão em todos os formatos, 

cheiros e sabores que conhecíamos.  

O responsável pela algazarra da meninada era Zezinho do pão, o padeiro do nosso 

lugar. Ele andava sempre a pé, com a carga de pão em seu velho jumento.  

Essa era a sensação das manhãs de sábado naquele sítio de interior onde viviam 

umas poucas famílias. Imagine o que é ter um padeiro por semana e entenderá o que é 

sentir felicidade completa! 

Ao ouvir aquele assovio, chamávamos a mãe e quem estivesse perto para corrermos 

às compras dos pães da semana: pão de coco, pão açucarado, pão, pão, pão... E bolachas 

também, dos mais variados tipos. Claro que entre o que queríamos e o que as mães 

compravam, havia tamanha diferença, mas isso era de pequena importância.  

Com a certeza, Zezinho do pão, seu assovio, o jumento e sua carga apetitosa e 

cheirosa permanecem no imaginário daquela molecada e de seus cafés com pães de toda 

a vida. 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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VIDA BOA É A DO VIZINHO 
Todos acham que minha vida é muito boa. 
Dizem que tenho casa, comida, liberdade, e ainda tenho a Juju, uma menina que me 

adora. Quem fala assim não sabe como é difícil. É verdade que a Juju gosta muito de mim, 
e eu também gosto muito dela. 

Mas vocês já viram como a mãe da Juju me trata? Ela reclama que eu sujo o sofá, 
que largo pelos por toda a casa. Um dia desses até me acusou de ter rasgado a cortina do 
quarto. Uma tremenda injustiça, eu quase nunca entro no quarto dos pais da Juju. 

Outro dia o pai da Juju gritou comigo. Disse que eu havia feito xixi num canto da 
sala. Outra mentira grande. Eu sou educado, só faço xixi no jardim, entre as flores da dona 
Maricota. Que, por sinal, não gosta nem um pouco disso. 

É verdade que tenho bastante liberdade, mas fiquem sabendo que esse negócio de 
viver pulando de telhado em telhado cansa que só, viu? 

Bom mesmo é quando a Juju vai ver televisão depois das tarefas da tarde. Eu pulo 
no sofá, deito no colo dela, e tiro aquela soneca, com a mão dela fazendo carinho na minha 
cabecinha. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
MENINO NO SINAL 

Era tarde, muito tarde, e Suzana não conseguia dormir. 
Voltava do aniversário da Tatiana, sua melhor amiga. Vinha no banco traseiro, o pai 

e o irmão mais velho tagarelando sobre um jogo qualquer. No sinal fechado, quase dez da 
noite, o olho do menino apareceu de repente no vidro da janela. 

Ainda agora é como se visse aquele olhar, ainda olhando para ela. 
O menino estendia a mão, pedindo. Ainda há pouco, fazia malabarismos na frente 

dos carros. Corria depois, a mão estendida. O homem na moto preta, grande, estendeu 
umas moedas. Uma senhora no carro ao lado, cara de poucos amigos, deu outra. O pai de 
Suzana nem baixou o vidro, continuou a discussão interminável com o filho mais velho. 

Foi quando o olho do menino bateu nela, e ele baixou as mãos, meio envergonhado. 
O olho era bonito, atrevido, as chamas e os malabares brincavam dentro dele. Mas olhou 
para ela e foi como se apagasse o olhar, muito envergonhado. 

Agora, quase meia-noite, não consegue dormir. O olho do menino no sinal fechado 
continua espiando, seu corpinho magro, seus malabares. 

Suzana quer apenas dormir e sonhar, com um mundo melhor, onde meninos não 
precisem ser pedintes nos semáforos. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 
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VIAGEM 
 Eu olhava espantado, preso à mão da minha mãe. Meus olhos percorriam curiosos 

as calçadas, cheias de gente apressada e nervosa. 
Eu vinha da lentidão da nossa cidadezinha, tão preguiçosa que dava dó. De repente, 

desci no trem naquela cidade enorme que não cabia nos meus olhos. 
— Esse menino é matuto demais! – minha vó falava, zangada com meus modos. 
Minha mãe não dizia nada, mas sua mão apertava a minha com mais firmeza. Eu 

desviava de uma pessoa e esbarrava em outra mais adiante.  
— Cuidado para não derrubar os sacos de frutas, menino! — os vendedores gritando 

alto. 
Os carros corriam pelo asfalto, em todas as direções, as buzinas berrando alto, 

assustavam meus ouvidos.  
Na minha cidade havia apenas três carros, que quase nunca corriam pelas ruas de 

terra. 
Lembrarei pra sempre da minha primeira viagem à cidade grande: os barulhos, os 

gritos, aquela rua enorme de tanto comércio, aquela venda de tanta coisa que eu não 
conhecia.  

A cidade grande apertava em meu peito, uma assombração que me inquieta até 
hoje.  

A única coisa boa foi a volta pra casa, o balanço do trem, o colo da minha mãe, a 
noite que me acolheu na minha cidadezinha, calma e silenciosa. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 
QUEM INVENTOU O BRASIL? 

 

− Onde fica o Japão? 
− Do outro lado do mundo. 
− E quem inventou o Brasil, 
Foi o Dom Pedro Segundo? 
 
− Não senhora, o Brasil 
Não precisou ser inventado 
Ele sempre existiu 
Lá longe em nosso passado. 
 
− E antes de eu nascer, 
Onde morava o Brasil? 

− O Brasil morava aqui, ora essa! 
No mesmo lugar de sempre.  
 
− Quer dizer que o Brasil 
É mais velho do que eu? 
Então o Brasil já está 
Ficando um rapazinho. 
 
E saiu, cantarolando, 
A menina perguntadeira 
Deixando o pai, feito bobo, 
Sentado numa cadeira. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 5 erros. No máximo 50 segundos. 
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PASSARINHOS 
 Eu gostava mesmo era de ver os bichinhos cantando na goiabeira. 
Mas tinha menino malvado, que prendia os pássaros em gaiola, queria a cantoria só 

para ele.  
Havia uns que cortavam a ponta das asinhas, para os bichinhos ficarem presos em casa. 

Tiravam da gaiola e colocavam no chão da casa. As aves ficavam pulando, sem conseguir voar. 
Pareciam uns sacis de duas pernas. 

Eu achava aquilo muita malvadeza, sabia? 
Bonito, bonito mesmo, era quando eles cantavam soltos...  
No quintal da minha avó, eles voavam da mangueira grande para os pés de laranja. 
Havia de tudo: cabeça-vermelha, golinha, bigodeiro. E o sabiá, que cantava lá no alto 

da goiabeira! E o beija-flor, que passava assim pertinho da gente, ao redor das flores 
cheirosas! 

Meu tio perguntava, querendo me agradar: 
— Quer um galo-de-campina para criar? Eu mando pegar um novinho para você botar 

na gaiola. Tem que ser criado de novinho, senão ele não canta. 
— Não quero, tio, eu gosto mesmo é de ver eles soltos. 
Meu tio abria um grande riso. Eu sabia que ele também não gostava de ver os bichinhos 

presos. 
No alto da mangueira o galo-de-campina cantava afinado. Parecia até que estava 

ouvindo a conversa da gente.  
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 10 erros. No máximo 100 segundos. 

 

JOÃO ZANGÃO 

João Zangão tem riso solto e alma leve. 

Tão leve quanto as acrobacias que faz com a sua bicicleta, quando está para isso 

inspirado. 

Mas, riso solto e alma leve, tem também a raiva fácil, tão rasa quanto cacimba de beira 

de açude. 

Aí, sai de perto, que sobra pra todo mundo, mesmo pra quem não tem nada a ver com 

a sua zanga. 

Tão grande, tão intensa, quanto curta, rápida de se ir, que o João não é de ficar 

remoendo suas raivas. 

Mas isso mexe com os outros, ofende, entristece, e João sabe disso, e por isso se 

entristece também às vezes, com a sua própria zanga. E quando isso acontece, ele fica mais 

zangado ainda, com ele próprio. 

Mas João Zangão, como já disse, tem riso solto e alma leve. 

Um cinema com o pai, um lanche fora de casa, ir ao estádio ver seu time do coração, 

um pão de queijo, essas coisas simplezinhas assim são suficientes para transformá-lo em João 

Feliz, aquele do riso belo, gargalhada de criança ecoando pelas ruas da sua meninice. 
  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 90 segundos. 
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FINAL DE CAMPEONATO 
Foi na final do campeonato do bairro. Nosso time disputou contra o time da Rua Grande. 

O time deles tinha sido melhor, por isso jogava por um empate. 

Acho que nunca vou esquecer aquele jogo. A Marília havia prometido ir à sorveteria 

comigo. Mas só se a gente ganhasse o campeonato. 

O campinho estava lotado. Eu não me lembro de ter visto tanta gente assim no nosso 

campo. Nem antes e nem depois daquele jogo. A verdade é que era um clássico, aquele jogo. 

Nosso time precisava ganhar, eu já disse. Com o empate, o time da Rua Grande ia ser 

campeão. 

A gente precisava ganhar, eu passei a semana inteira sonhando com a Marília. Sonhando 

com aquele beijo na sorveteria. 

Quase no finalzinho do jogo, o Dudu cruzou a bola da esquerda. A bola veio no alto, 

cruzamento longo. O Fininho matou no peito e olhou pros lados. Eu estava na entrada da área, 

sem ninguém, agitando os braços. 

O Fininho cruzou pra mim. A bola veio macia, redondinha. Entrei com tudo, o goleiro 

estava batido. Era só meter na rede. 

Não sei de onde o Zecão saiu. Só senti a pancada no tornozelo e a nossa torcida gritando: 

─ Pênalti!!! 

O Fininho, nosso artilheiro, ajeitou a bola. 

O campeonato era nosso, eu sabia. 

Fininho ajeitou a bola e chutou... 

Pra fora. 

Foi a pior derrota da minha vida. Nem tanto por ter perdido o campeonato. Pior mesmo 

foi ver a Marília beijando o Zecão na sorveteria. 
 

  PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 124 segundos. 
 

HISTORINHA DE MENINA FADA 
 

− Professora, já são horas 
Da gente ir para casa? − 
Pergunta o pingo de gente 
Já com a mochila arrumada 
 
− Ainda não, senhorinha! – 
Responde a professora 
− A aula mal começou, 
Temos a manhã todinha. 
 
− Então, posso ir pro parque, 
Brincar naquela casinha? 
− Ainda não, menininha, 
Só na hora do intervalo. 
 

− Professora, então eu posso, 
Tirar férias dessa escola? 
Daqui a um mês eu volto 
E prometo que não vou 
Perguntar mais nada não. 
Se não, eu vou me mudar 
Pra uma escola do Japão 
Que é do outro lado da terra 
Bem embaixo deste chão. 
 
E deixando a professora 
Com a cara mais espantada 
A menininha diz tchau 
E sai voando encantada 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 60 segundos. 



CADERNO DE FLUÊNCIA                                                                                                                              5º ANO 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 47 

GALO DE CAMPINA 

O galo de campina vinha todos os dias. Pousava no galho da goiabeira e desandava a 

cantar. O peito estufado, trinava sem parar. Como diziam por ali, cantava de corrido e 

estralado. Parecia mesmo que estava era se exibindo. No alpendre da casa, o pai sentava e 

parava o serviço, olhando ao longe, depois da aroeira grande. 

Seu Zuca, nosso vizinho que morava mais acima, às vezes vinha conversar com o pai. 

Mas eu acho que ele vinha mesmo era pelo gosto de ouvir o galo de campina. 

─ Bichinho danado, né? Canta feito gente, seu Honório, o senhor não acha? 

Meu pai parecia que não achava nada, o olhar longe, ouvindo o passarinho. No que 

será que pensava meu pai? 

Apareceram uns caçadores por lá. Amigos do doutor João, dono da fazenda. 

Saíram atirando em tudo, bicho de pena e de pelo. Só pelo gosto de matar, mesmo. 

Quem é que ia comer aqueles passarinhozinhos, tão feitos só de pena e canto? 

O cantor da cabeça vermelha não apareceu mais. Não veio mais pousar no galho da 

goiabeira. 

Seu Zuca às vezes ainda vinha. Sentava, calava, ensaiava um pigarro e calava de novo. 

Olhava a goiabeira, esperava o galo de campina. Uma vez arriscou: 

─ Bichinho danado, né? Cantava feito gente, seu Honório, o senhor não acha? 

Meu pai demorou, o olho depois da aroeira, além da vazante. 

─ Acho não, seu Zuca. Cantava feito anjo, se um anjo cantasse. 
  

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 121 segundos. 
 

UM EXTRATERRESTE NO BRASIL 
O capitão Zing desceu da sua nave espacial na praça central do reino de Blig. 
Uma multidão começou a aplaudir quando ele desceu. 
Duas bliguíneas, que é como se chamam as pessoas nascidas em Blig, correram para 

abraçar o capitão Zing. 
Elas levaram o capitão até o palácio real, onde o rei e seus ministros esperavam 

ansiosos. 
E o capitão Zing fez um relato detalhado. 
─ O planeta Terra é muito bonito, cheio de paisagens lindas, de lugares maravilhosos. 

Há pessoas de muitos tipos por lá, de cores diferentes, de costumes diversos. Há serras, rios, 
praias, cidades grandes e pequenas. Só tem uma coisa, parece que o povo da Terra não cuida 
bem do seu planeta. Lá também tem muita poluição, sujeira, guerra, gente passando fome. 
Na minha opinião, o melhor mesmo é ficarmos em Blig, nosso pequeno planeta. 

O rei e os ministros ouviram tudo e decidiram que o capitão tinha razão, era melhor 
ficar no seu próprio planeta. 

E o capitão Zing foi dormir, pensando no planeta Terra, e sonhou com Cecília, aquela 
brasileira tão bonita, de pele de cobre e olhos de esmeralda. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 93 segundos. 
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TEM UM SACI NO MEU JARDIM 

Minha mãe garante que aquilo foi coisa de gato ou cachorro. Eu acho que não. 

Explico: “aquilo” foi um salseiro que fizeram no jardim. Misturaram tudo. Tinha rosa 

em pé de orquídea, orquídea no meio dos cravos, e até raiz de planta virada pro ar. 

Como eu já falei, minha mãe acha que foi gato ou cachorro, desses vira-latas que 

moram pelas ruas. 

Eu acho que não. Pra mim, foi saci. 

É, saci. Desses sacis de gorro vermelho, pretinhos e com uma perna só. 

Como assim, “saci não existe”? Pois fique sabendo que eu mesmo, com esses dois 

olhinhos, já vi mais de um. 

Acha que é mentira, é? Pois venha ver o meu jardim, venha, e eu lhe mostro os 

rastros do saci. Se bem que é melhor falar em rastro, já que é só de uma perna. 

Pois bem, como eu dizia, no meu jardim o saci deixou seu rastro, quem quiser pode 

ver. 

Mas agora eu tenho que encerrar essa conversa, pois minha mãe tá gritando por 

mim, dizendo que descobriu qual foi o saci que destruiu o jardim. 

Acho que vou esconder meu gorro vermelho. 

 
 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 9 erros. No máximo 91 segundos. 

 
O POEMA DO DUDU 

 

Dudu queria inventar 
Um bicho que não existe 
Com orelhas de dragão 
E patas de dinossauro 
 
Um olho azul de ciclope 
E um chifre de unicórnio 
Umas asas de helicóptero e... 
 
− E helicóptero tem asa, Dudu? 
 
Umas asas de avião  
E sabor de chocolate 
 
− Bicho tem sabor, Dudu? 
 
O bicho ia ser enorme 

Maior do que uma escola 
Mas seria bem mansinho 
Como o gato da Carol 
 
A metade ia ser verde 
E a outra metade azul 
E ia ter outra metade 
De amarelo e de laranja 
 
− Quantas metades ia ter isso bicho, Dudu? 
 
Dudu desistiu de fazer 
Um bicho que não existe 
E saiu correndo atrás 
De quem atrapalhou seu poema 
 
− Socorro! 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 60 segundos. 
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NA PASSARELA AZUL 

− Aposto que vai ficar presa naquela árvore. 

− Não vai, não! Está muito alta. 

Os meninos corriam cá embaixo, no maior alarido. Lá em cima ela desfilava, colorida como 

a tarde. Flutuava com elegância, como fosse uma modelo na passarela. Sua passarela era o azul 

do céu, o imenso azul daquela tarde de setembro, o vento levando-a mais alto ainda. 

− Vai ficar presa na árvore, aposto. – voltou a insistir o Zezinho, confiante, o mais 

experiente naquele ofício entre os meninos todos do bairro. 

− Ainda acho que não, ela está subindo. – Dudu ainda retrucava, mas já sem muita certeza. 

Na passarela do céu, afligindo o coração dos meninos, ela caíra um pouco, despencara uns 

metros, parecia que ia mesmo cair sobre a árvore. 

Lá longe, impassível, o Zeca manobrava. Todos duvidaram que ele conseguisse, era o mais 

novo da turma, imagina se ele seria melhor do que o Zezinho, o melhor dentre eles. 

Zeca manobrava com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo, a linha corria entre seus 

dedos pequenos, a mão puxava e soltava levemente. Ela voltou a subir, pegou impulso, passou 

pela árvore grande. 

Os meninos coloriram a tarde mais ainda, com seus gritos de espanto e alegria, o Zezinho 

sem entender como o Zeca conseguira, como passara pela árvore com a pipa, coisa que ninguém, 

nem ele, até hoje havia conseguido. 

Lá longe, o Zeca continuava, a mãozinha pequena e leve manobrando, a pipa subindo e 

o seu sorriso azul clareando a tarde. 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 124 segundos. 
 

 
VENTO VENTÃO E DONA PLANTA ZANGADA 

 

O vento passou ventando  
Quase derrubou a planta 
Que deu um grito, furiosa, 
Esgoelando a garganta 
 

– Olha lá por onde anda 
Tenha cuidado, ventão, 
Quase derrubou meu vaso 
Me esparramando no chão 
 

– Mas como assim, ventão? 
Respondeu, bem-humorado 
O vento, na mesma hora 
– Meu nariz tá aumentado? 
 

– Você entendeu direitinho, 
Não se faça de engraçado 

Eu acho que você é 
Um vento muito abusado 
 

– Como assim, engraçado? 
Não levo jeito pra artista 
E agora a dona planta 
Diz que eu sou humorista? 
 

A plantinha se zangou 
E já queria brigar 
Balançou galhos e folhas 
Quase a ponto de voar 
 

Foi quando uma nuvenzinha 
Resolveu se intrometer 
Pra acabar com aquela briga 
Deu um espirro e fez chover

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 6 erros. No máximo 59 segundos. 
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ASSOMBRAÇÃO 

− Socorro! 

O grito pareceu ainda mais alto, no silêncio da noite. 

− Socorro! 

No quarto escuro, Zezinho encolheu mais ainda, tiritando de medo. E se fosse 

verdade o que os amigos diziam? Se aquilo tudo fosse real mesmo, e não lenda urbana, 

como sua mãe garantira. 

Aquela voz pedindo socorro, devia ser muito tarde, ele acordara com os gritos. A 

voz pedindo socorro, desesperada. O Lucas dissera, no dia anterior, que havia uma 

assombração na rua deles. Jurou que várias pessoas já tinham visto o fantasma. 

− É uma mulher toda de branco, pálida, uma alma do outro mundo. 

O Lucas jurou que era verdade. Sua tia já tinha visto a tal assombração, e o tio de 

uma amiga sua também. 

Zezinho tinha muito medo de assombração. Nem gostava de ouvir aquelas histórias. 

Tinha verdadeiro pavor. E agora, no escuro do quarto, ouvira o grito duas vezes, o 

desesperado pedido de socorro. Ouviu ainda umas vozes mais baixas, mas não conseguiu 

entender o que diziam. Ficou encolhido, sem coragem nem de chamar o pai ou a mãe. 

Quase não adormeceu mais, de tanto medo. 

No dia seguinte, quando acordou, correu para a cozinha, para contar ao pai e à mãe. 

Encontrou o pai resmungando, irritado. 

− Sinceramente, Maria, não aguento mais o Alfredo gritando pela Socorro quando 

chega tarde em casa. Nunca vi ninguém com um sono tão pesado. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 12 erros. No máximo 115 segundos. 
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QUEM NASCE AQUI É O QUÊ? 
 

− Quem nasce no Ceará é o quê? 
Pergunta o meninozinho 
De carinha curiosa. 
 
− É cearense, diz o pai, 
Preparado pra enfrentar  
Uma série de perguntas. 
 
− E no Pernambuco, é pernambuquense? 
Pergunta o menininho 
Com o olho claro brilhando. 
 
− Aí é pernambucano. 
Diz o pai, fazendo esforço 
Procurando a paciência. 
 
− E quem nasce no Piauí, 
A gente diz piauiano? 
− E o pai, resignado, diz: 
− Não filho, é piauiense. 
 
E o menininho sapeca,  
Pra mostrar que é inteligente 
Diz pro pai que inventou 
Outros nomes pra “quem nasce” 
 
− Lá em Santa Catarina 
A pessoa nasce num altar 
E no Rio de Janeiro 
É peixe uma vez por ano. 
 
Ao que o pai, desconsolado, 
olhando pro pequenino, 
diz: − E o que eu queria agora, 
era nascer lá na China, 
ou melhor, na Cochinchina, 
longe das tuas perguntas. 

 

 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 7 erros. No máximo 72 segundos. 
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A VINGANÇA 

− Esqueça a raiva, esqueça a raiva. 

Eu tentava lembrar do conselho do treinador. Mas como esquecer a raiva, com 

aquele sorrisinho do Zecão me provocando o tempo todo? Antes mesmo do jogo começar 

eu vi o Zecão. Ele falou alto, para que todo mundo ouvisse: 

− Vai amarelar novamente hoje, pode ter certeza. 

É verdade, no último jogo eu fiquei com medo, amarelei mesmo. Fiquei cara a cara 

com o gol e perdi, chutei fraquinho, praticamente atrasei para o goleiro. 

O Zecão passou a semana inteira zoando comigo no colégio. 

O professor de matemática, que é também o treinador do nosso time, me chamou 

para conversar. 

− Está com medo? Eu também tenho medo, às vezes. É normal. 

Eu não acreditei que um homem daquele tamanho tivesse medo. Mas ele parecia 

sincero. 

− Quando entrar em campo hoje, você vai jogar com isso e com isso. Esqueça isso 

aqui. 

Encostou o indicador no meu peito e na minha testa, e depois num canto da minha 

barriga. 

− Você vai jogar com a cabeça e com o coração, não com o fígado. Esqueça a raiva, 

esqueça a raiva. O Zecão te humilhou? Pois devolva. Mas não é com violência. Você vai 

humilhar o Zecão dentro de campo, entendeu? 

Agora eu tentava esquecer tudo, concentrado no Dito, que descia veloz pela 

esquerda do campo. O Dito cruzou pra mim e eu vi o Zecão chegando, vinha direto em 

mim. Parei a bola e fiquei ali, esperando. O Zecão deve ter pensado que era medo, pois 

veio com tudo pra cima de mim. Na horinha mesmo eu puxei a bola, fiz uma finta, virei o 

corpo, e o Zecão passou direto, tropeçando nas próprias pernas. 

Virei o corpo inteiro e chutei, com calma, mas com força, bem no canto direito. O 

goleiro não esperava, a bola passou direto. 

O meu time explodiu num “gooool” que não acabava mais. E eu só fiz um gesto de 

silêncio, com o indicador nos lábios, em direção ao Zecão, que olhava ainda sem acreditar. 

  
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 17 erros. No máximo 170 segundos. 
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FABULAZINHA MODERNA COM MENINO E PASSARINHO 

Goiabeira carregadinha, as goiabas doces, vermelhinhas por dentro. Passarinho 

pousava, cantava e bicava as goiabas. O menino gostava de goiaba e do canto do 

passarinho. E, egoísta, queria as duas coisas, todas as doces goiabas e o passarinho 

cantando só pra ele. 

Passarinho cantava e comia as goiabas e o menino maquinava jeito de conseguir o 

que queria. Armou o alçapão, botou o chama, mas nada do passarinho se interessar. Nem 

passava perto da armadilha. Vinha, bicava as goiabas, peneirava as asinhas amareladas e 

cantava que só ele. 

Menino desejava as goiabas e a ópera de asas só pra ele, e passarinho nem aí, quase 

cantando nem te ligo pro menino que armava o alçapão. Menino comprou alpiste, do 

melhor que tinha, e colocou lá, pra atrair o passarinho. Passarinho vinha, passarinhava em 

volta da gaiola, olhava pro alpiste caro e lá se ia bicar goiaba madura e cantar debochando 

do menino. 

Menino tomou medidas radicais. Colheu todas as goiabas, não deixou umazinha 

sequer na goiabeira. Escolheu a mais madura, mais suculenta, partiu em pedacinhos e 

deixou-os lá, perversamente vermelhinhos, na armadilha. Passarinho veio, rodeou a 

goiabeira, procurou as goiabas em silêncio e viu, olhar comprido de gula e tristeza, os 

pedaços de goiaba vermelhos dentro do alçapão. Aquilo era pura maldade. Passarinho foi 

embora e voltou, foi embora e voltou, foi embora de novo e voltou novamente, e acabou 

a resistência. Os pedacinhos vermelhos de goiaba lhe deixaram preso no alçapão. 

Menino era alegria só. Passarinho parecia feito de tristeza. Menino prendeu 

passarinho na melhor gaiola, mais espaçosa, cortou goiaba, colocou o alpiste caro, botou 

água mineral bem friazinha, na gamela de barro nova e limpinha. Passarinho nem comia 

nem cantava, balançando no poleiro pra lá e pra cá. Depois de uma semana passarinho 

era só uma coisinha amarela e arrepiada. Menino não aguentou e fez a proposta: 

─ Te deixo solto, não tento mais te prender, boto uma cuiazinha com alpiste no 

alpendre, deixo todas as goiabas, e em troca você vem cantar pra mim todos os dias. 

Passarinho balançou as asinhas, compreendeu tudo, até ensaiou um allegro. 

Menino soltou o passarinho e esperou. O sacizinho de penas volteou por ali, olhou a 

goiabeira sem graça e pensou que no sítio do vizinho não tinha goiabeira, mas em 

compensação também não tinha menino. E tinha uma mangueira que dava umas mangas 

rosas, doces de deixar felicidade pelo resto da vida. Saracoteou no terreiro, deu adeus pra 

goiabeira e partiu pro sítio do vizinho. 

E o menino, que fez? Menino bestou de ganancioso, dono de goiabeira sem goiaba 

e de passarinho que não existia mais. 

 
 PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 22 erros. No máximo 218 segundos. 
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A RODA GIGANTE 
O medo foi grande. Medo grande e pavoroso. Aquele medo de arrepiar. Esse tipo 

de medo se chama fobia. Fobia é um medo exagerado de alguma coisa. Medo além do 
normal. Medo que parece uma dor ou uma doença.  

Rui é um rapaz bonito e simpático. Fiquei sabendo que ele teve um ataque de fobia 
um dia desses. Isto é, Rui teve uma acrofobia. A acrofobia é o medo ou pavor de altura.   

Vera acabou de conhecer o Rui. Na verdade, os dois estão se conhecendo. Vera fez 
um convite inesperado para Rui. Convidou-o para sair. Passear no parque de diversões, 
novo na cidade. Ele ficou surpreso e animado com o convite.  

Os dois foram ao parque. Depois de andarem bastante, compraram ingressos para 
a roda gigante. Era a atração predileta de Vera. Rui nunca tinha ido. Estava com friozinho 
na barriga, mas bem animado para subir. Assim, subiram e entraram nos seus assentos.  

A roda gigante começou a girar. Foi subindo. Devagar, mas subindo. Vera se 
animava. A roda gigante continuou girando. Rui e Vera subindo. Rui olhou para baixo. 
Sentiu um pequeno arrepio, mas estava bem. A roda gigante girava, subia e se distanciava 
do chão. Os assentos começaram a balançar com o vento e a altura. Rui sentiu um frio na 
barriga e apertou a mão de Vera.  

Quando chegaram lá em cima, a roda gigante parou. Rui, curioso, olhou para baixo. 
Nisso, ficou tonto. Começou a passar mal. Suava frio. Vera segurou as mãos de Rui. O rapaz 
estava gelado. Ela pediu que ele fechasse os olhos e se acalmasse. Estava tudo bem.  

A roda continuou girando e, agora, descendo. Os assentos balançando. Rui suando 
frio. Sentia a sensação que ia cair. Estava muito nervoso. Começou a ficar em pânico. Vera 
tentando acalmá-lo. Ele pedia para descer. A roda gigante girava. Rui não melhorava. Vera 
o abraçou. Pediu calma de novo. Estava tudo bem. Nada ruim iria acontecer.  

Não adiantava! A melhor diversão da noite estava arruinada. Rui passava muito mal. 
Não ouvia as músicas apaixonantes que gostava. Não via as luzes brilhantes do parque 
inteiro. Só sentia pavor. Vera pediu ao controlador da máquina que parasse para 
descerem. O rapaz não ouvia.  

Depois da quinta volta, a roda parou e eles desceram. Rui estava muito tonto e 
pálido. Que péssima experiência ele teve! A pior da vida dele, ele diz. 
 

PROSÓDIA PRECISÃO TEMPO 

Ritmo e entonação adequados. No máximo 20 erros. No máximo 198 segundos. 
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5º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

MATERIAL ESTRUTURADO 
 O material para a implementação do trabalho consta de: 

• Caderno de textos de fluência: um caderno de uso dos alunos, incluindo textos específicos para o trabalho 
com a fluência de leitura dos alunos nessa faixa etária.  

• Caderno de atividades complementares de Português e Matemática (CAC): Esses cadernos contemplam 
os conteúdos do programa de ensino trabalhados a cada etapa, priorizando os descritores das matrizes 
de referência. São elaborados em forma de itens de prova (questões objetivas). 

• Caderno de avaliação de Português e Matemática: são pensados para serem aplicados mensalmente, no 
final de cada etapa.  

• Livro didático. 
 

ROTINA  
A rotina é um instrumento para concretizar as intenções educativas, racionalizar o tempo e os recursos 

disponíveis. Tem o objetivo de garantir que as necessidades de aprendizagens dos alunos sejam atendidas.  
Estabelecer uma rotina é garantir a permanência de atividades planejadas, integradas e organizadas num 

tempo previsto, cuja vivência constante garanta o desenvolvimento e/ou potencialização de determinadas 
competências. 

A rotina proposta é uma sugestão, que cada professor deverá adaptar de acordo com as necessidades do 
seu grupo de alunos. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
SUGESTÃO DE ROTINA DIÁRIA/SEMANAL 

1º DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(10 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(10 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(10 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(10 min) 

ACOLHIDA E 
CORREÇÃO DO 

PARA CASA 
(10 min) 

RETOMADA DO 
TEXTO DO DIA 

ANTERIOR  
OU 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

RETOMADA DO 
TEXTO DO DIA 

ANTERIOR  
OU 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

RETOMADA DO 
TEXTO DO DIA 

ANTERIOR  
OU 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

RETOMADA DO 
TEXTO DO DIA 

ANTERIOR  
OU 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

RETOMADA DO 
TEXTO DO DIA 

ANTERIOR  
OU 

PREDIÇÃO 
(5 min) 

PASSO A PASSO 
DE LEITURA: 

Leitura do texto 
(20 min) 

Estudo do texto 
(20 min) 

PASSO A PASSO 
DE LEITURA: 

Leitura do texto 
(20 min) 

Estudo do texto 
(20 min) 

PASSO A PASSO 
DE LEITURA: 

Leitura do texto 
(20 min) 

Estudo do texto 
(20 min) 

PASSO A PASSO 
DE LEITURA: 

Leitura do texto 
(20 min) 

Estudo do texto 
(20 min) 

PASSO A PASSO 
DE LEITURA: 

Leitura do texto 
(20 min) 

Estudo do texto 
(20 min) 

DESVENDANDO 
O CÓDIGO 

E/OU 
ESTRUTURA DA 

LÍNGUA 
(25 min) 

 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL – 

PLANEJAMENTO E 
ESCRITA 
(25 min) 

DESVENDANDO O 
CÓDIGO 

E/OU 
ESTRUTURA DA 

LÍNGUA 
(25 min) 

 
PRODUÇÃO 
TEXTUAL – 

REVISÃO DO 
TEXTO 

(25 min) 

HORA DO CONTO 
(25 min)  

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 

FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
(20 min) 
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MATEMÁTICA 
(1h e 20 min) 

MATEMÁTICA 
(1h e 20 min) 

MATEMÁTICA 
(1h e 20 min) 

MATEMÁTICA 
(1h e 20 min) 

MATEMÁTICA 
(1h e 20 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 

PROFESSOR/ 
OUTRAS 

DISCIPLINAS  
(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 

PROFESSOR/ 
OUTRAS 

DISCIPLINAS 
(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 

PROFESSOR/ 
OUTRAS 

DISCIPLINAS  
(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 

PROFESSOR/ 
OUTRAS 

DISCIPLINAS 
(30 min) 

ATIVIDADES A 
CARGO DO 

PROFESSOR/ 
OUTRAS 

DISCIPLINAS  
(30 min) 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 
 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 
 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 
 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 
 

EXPLICAÇÃO DO 
PARA CASA 

(5 min) 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS/SEMANAIS 

 
➢ PREDIÇÃO 

Objetivos: Explicitar os objetivos para a leitura. 
        Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o texto. 
        Motivar os alunos para a leitura. 
Procedimentos: Elaborar perguntas que poderão ser respondidas após a leitura e/ou levantar hipóteses sobre o 
conteúdo do texto a partir de indícios oferecidos pelo título, autor, ilustrações etc. 
 

➢ PASSO A PASSO DE LEITURA 
1º Passo – LEITURA ORAL EXEMPLAR  
Objetivos: Ouvir a leitura do adulto como exemplo de fluência, acompanhando o texto em silêncio. 
        Automatizar a decodificação de um maior número de palavras para permitir ao cérebro maior tempo 
para a compreensão. 
        Desenvolver a capacidade de ouvir com atenção e interesse a leitura do adulto, como exemplo de 
fluência. 
        Absorver as estruturas fundamentais da língua escrita. 
Procedimentos: Realizar duas leituras fluentes do texto, de forma clara e audível.  

 
2º Passo – CONTEXTUALIZAÇÃO OU RETOMADA DA LEITURA 
Objetivos: Tirar as dúvidas de compreensão da leitura. 
        Validar as hipóteses levantadas na predição. 
  Identificar as características dos gêneros textuais. 
Procedimentos: O professor valida as hipóteses levantadas na predição e chama a atenção dos alunos para as 
informações mais importantes do texto e das características específicas do gênero. 
 
3º Passo – SEGUNDA LEITURA EXEMPLAR 
Objetivos: Permitir ao aluno compreender o que, porventura, estava obscuro nas três primeiras leituras. 
Procedimentos: Realizar uma nova leitura do texto para os alunos. 
 
4º Passo – TREINO DE LEITURA  
Objetivos: Exercitar a velocidade de leitura e melhorar a fluência. 
Procedimentos: Leitura em dupla: uma criança lê o texto para a outra, que acompanha fazendo leitura silenciosa; 
leitura cumulativa; leitura antifônica; leitura de revezamento etc. 
 

➢ ESTUDO DO TEXTO 
Objetivos: Localizar informações explícitas no texto. 
        Inferir as informações implícitas no texto. 
        Ampliar o vocabulário receptivo e expressivo. 
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        Conhecer os diferentes gêneros textuais, bem como suas características. 
   Comparar textos de diferentes gêneros. 
Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde às questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos; o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 

➢ DESVENDANDO O CÓDIGO  
Objetivos: Consolidar a compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita. 
 Ampliar a leitura visual, o reconhecimento de palavras complexas, a análise fônica e estrutural das 
palavras. 
 Dominar regularidades e irregularidades ortográficas. 
Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos; o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 

➢ ESTRUTURA DA LÍNGUA  
Objetivos: Analisar a estrutura do texto através da reflexão das relações entre palavras, frases e  parágrafos. 
  Desenvolver coerência e coesão textual. 
Procedimentos: O professor solicita que os alunos leiam em voz alta o enunciado de cada questão, chamando a 
atenção para o entendimento do mesmo. Em seguida, pergunta aos alunos o que deve ser feito, para fixar bem a 
compreensão do significado; cada criança responde as questões em seu próprio material, individualmente ou em 
pequenos grupos; o professor faz a correção coletiva das atividades, mas fica atento ao desenvolvimento do 
trabalho de cada um dos alunos. 
 

➢ PRODUÇÃO TEXTUAL 
Objetivos: Produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de 
circulação. 
Procedimentos: A produção escrita será trabalhada em dois momentos distintos: um dia para planejar e escrever 
e outro para a revisão do texto. 
 

➢ HORA DO CONTO 
Objetivos: Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. 
Procedimentos: O professor escolhe um texto e faz uma leitura compartilhada com os alunos. 
 

➢ FLUÊNCIA DE LEITURA 
Objetivos: Realizar a leitura com ritmo, entonação e velocidade adequados, visando a compreensão leitora. 

Ler em torno de 120 palavras por minuto, considerando também a precisão, a prosódia e 
compreensão. 
Procedimentos: 
Trabalhar o texto individualmente com um aluno ou com um grupo de alunos:  

 O professor lê uma vez, em voz alta, com boa entonação (modelagem). 
 Discussão do texto (sentido do texto, expressões e vocabulário). 
 Leitura em coro, com todos os alunos do grupo ou, se o trabalho for individual, leem professor e aluno. 
 Leitura silenciosa (tempo para ler duas ou três vezes). 
 Leitura em voz alta por um aluno (o professor seleciona alguns alunos a cada dia) 
 A cada dia eles devem ter como tarefa reler um ou mais textos já lidos. 
 O professor deve acompanhar a leitura de alguns alunos e fazer as correções necessárias. 

O trabalho com a fluência de leitura deve ser diário e pode ser realizado com os textos do Caderno dos alunos e/ou 
com os textos do Caderno de Fluência. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação deve ser periódica e sistemática e destina-se a revelar as dificuldades dos alunos para que se 
possa fazer as intervenções necessárias na sala de aula. 

As avaliações constituem, ao mesmo tempo, um forte instrumento de gestão escolar e um instrumento 
de acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelos gestores das escolas. 

Se o trabalho pedagógico se realiza na aprendizagem dos alunos, a avaliação pode nos revelar como anda 
esse trabalho, quais são as debilidades do ensino e da aprendizagem e quais pontos desse processo de ensino-
aprendizagem precisam de intervenções pedagógicas. 

Quando, por exemplo, a avaliação revela que a maior parte dos alunos de uma determinada turma do 5º 
ano tem dificuldades com a fluência de leitura, os gestores podem levantar variadas hipóteses e suas respectivas 
possibilidades de intervenção.  

A avaliação que propomos não é punitiva. Ela tem caráter diagnóstico e deve servir para apontar as 
debilidades no trabalho realizado na sala de aula e apontar as possibilidades de intervenção para corrigir essas 
debilidades.  

Por isso esta avaliação é, ao mesmo tempo, instrumento de trabalho e acompanhamento do professor e 
da gestão da escola, não sendo substitutiva de outras avaliações de caráter mais formativo realizadas pelo 
professor. 

São propostos dois tipos de avaliação: 

• Avaliação de proficiência em compreensão leitora e matemática: aplicada no final de cada grupo de 
atividades, contemplando os conteúdos do programa de ensino trabalhados a cada etapa, elaborados em 
forma de itens de prova (questões objetivas). Tem a finalidade de familiarizar os alunos com os modelos 
de prova das avaliações estaduais e nacionais e fornecer ao professor um diagnóstico do nível de 
proficiência de seus alunos. 

• Avaliação da fluência de leitura: Pelo menos uma vez por mês o professor deverá “medir” a qualidade da 
leitura para observar seu progresso. Os textos para esta avaliação são disponibilizados pelo Programa 
Educar pra Valer. 
A avaliação pode ser feita na sala de aula, chamando um aluno de cada vez, ou em sala separada. Em 
ambos os casos é importante o auxílio dos gestores. Durante a avaliação de fluência o restante dos alunos 
deve fazer outra atividade. 
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CADERNO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (CAC) 
Caro (a) professor (a),  

O Caderno de Atividades Complementares (CAC) foi idealizado para qualificar o desenvolvimento da 
aprendizagem de seus alunos, de forma eficiente. Esses cadernos contemplam os conteúdos do programa de 
ensino trabalhados a cada etapa, de forma cumulativa, priorizando os descritores da matriz de referência do SAEB. 
São elaborados em forma de itens de prova (questões objetivas).   

Para o desenvolvimento dos conteúdos que serão trabalhados a cada etapa, o livro didático deve ser 
utilizado obedecendo a sequência do programa de ensino. O Caderno de Atividades Complementares será o 
norteador para esse trabalho.  

O trabalho com as atividades, tanto de Língua Portuguesa quanto de Matemática, deverá ser planejado 
dentro da sua rotina de trabalho, nos dias que antecedem à avaliação mensal, podendo ser proposto a resolução 
de forma individual, coletiva, oral, por escrito, como simulado, gincana, com dinâmicas, entre outros. Você poderá 
fazer a exploração de acordo com o ritmo de sua turma. Sempre de forma interativa!  

Vale ressaltar que o planejamento de uma rotina dinâmica e flexível agrega amplas possibilidades para o 
(a) professor (a) desenvolver com os (as) estudantes um trabalho com objetivos e conteúdos coerentes e coesos. 

Na Língua Portuguesa, a concepção do ensino comporta eixos centrais, podendo ser denominados 
competências de Leitura, Compreensão, Expressão oral e Produção escrita. A essas competências vinculam-se 
conteúdos relativos ao desenvolvimento do código, reconhecimento e análise das estruturas morfossintático-
semânticas, além de ortografia, caligrafia e outros. Tudo contemplado em cada um dos CAC´s.  

O meio pelo qual transitará o ensino-aprendizagem da aquisição e utilização da linguagem oral e escrita, 
formal e informal dessa proposta curricular será essencialmente o universo textual, nos seus vários formatos 
(verbais, não verbais, mistos). Assim, o (a) educando (a) estará imerso (a) num contexto favorável ao seu 
desempenho como usuário (a) ativo (a) do código linguístico e apto (a) para compreender, opinar e fazer 
intervenções. 

O contato com um variado leque de tipologias e gêneros textuais, que respeitarão o nível de complexidade 
adequado à faixa etária e desenvolvimento cognitivo dos (as) alunos (as) a que se aplicam, proporcionarão uma 
mobilidade de leitura expressiva, discursiva e interativa entre docentes e discentes inclusos no processo, uma vez 
que se aposta na aprendizagem construída processualmente para que se chegue a um resultado consistente. 

 Na Matemática, os eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas, Números e operações e Tratamento da 
informação serão contemplados em todos os CAC´s. 

 A avaliação, que são diagnósticos periódicos e sistemáticos da aprendizagem dos(as) alunos (as), é 
destinada a revelar as dificuldades apresentadas para que se possam fazer as intervenções necessárias na sala de 
aula. A partir da avaliação, é realizado o acompanhamento pedagógico e de gestão. A análise dessas avaliações 
possibilita a sugestão de intervenções pedagógicas, no âmbito da sala de aula, de intervenções mais amplas, na 
gestão das escolas ou mesmo da rede escolar. Mantenha o foco! 
 
1. COMO FAZER O TRABALHO COM O CADERNO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES? 

• Para a garantia do sucesso do trabalho com esse material estruturado, o (a) professor (a) deve apropriar-se 
de todo o material, planejar previamente suas aulas, fortalecer seus conhecimentos e estratégias e buscar os 
recursos coerentes para apoiar no desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos e alunas; 

• Esteja sempre atento (a) às principais dificuldades dos (as) estudantes, desde as mais elementares até as mais 
complexas;  

• Descubra os maiores desafios para sua turma. É importante verificar o desempenho deles e delas no momento 
de resolução das atividades “mais fáceis” e observar como eles e elas se desenvolvem com as “intermediárias” 
e as “mais difíceis”; 

• Lembre-se que as habilidades mais básicas devem ser garantidas por todos os (as) alunos (as); 

•  Atente-se aos conhecimentos prévios ainda não consolidados por seus (suas) alunos (as). Há sempre tempo 
para encorajá-lo (a) e dar suporte às suas necessidades;  

• Lembre-os (as) que os conhecimentos já adquiridos, seja na sala de aula ou fora dela, é sempre bem 
importante. Mas eles (elas) não podem esquecer de usar esse conhecimento a favor da compreensão dos 
enunciados que estão lendo. Isso é muito importante! 

• Vale a pena, com todos os itens do Caderno, explorar além das habilidades solicitadas pelos comandos e 
enunciados das questões de cada item, propor outros questionamentos, abordar outras habilidades que 
podem ser revisadas no mesmo item, como por exemplo, temos uma questão para identificar o valor 
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posicional de um algarismo em um número, podemos abordar as diferentes formas de decomposição desse 
número, agrupamentos e outras características do sistema de numeração decimal.  

• Faça uso rotineiro de estratégias que colaborem para a compreensão e fixação da aprendizagem de seus 
alunos. Boas estratégias criadas por você e por seus (suas) alunos (as) são muito bem-vindas nesse processo; 

• Na Língua Portuguesa, os (as) estudantes devem observar bem os elementos textuais, o título, a fonte, a 
estrutura e elaborar um breve resumo de cada texto do caderno, ajudará bastante na hora de interpretar não 
só os textos, como as questões e alternativas de respostas. Não esqueça de estimulá-los (as) a também 
fazerem isso no momento da avaliação, quando você não poderá ajudá-los (as). É preciso que eles (elas) 
demonstrem autonomia e segurança; 

• Na Matemática, eles (elas) devem observar bem os enunciados, comandos, suportes, verificar o vocabulário 
matemático, destacar todos os dados fornecidos na situação-problema, ajudará bastante na hora de 
interpretar as situações propostas e as alternativas de respostas. Não esqueça de estimulá-los (as) a também 
fazerem isso no momento da avaliação, quando você não poderá ajudá-los (as). É preciso que eles (elas) 
demonstrem autonomia e segurança; 

• Encoraje seus (suas) alunos (as) a tirarem as dúvidas sempre que existirem. Dúvidas na hora da prova só 
aumentam a ansiedade, o que será prejudicial;  

• Lembre-os (as) que as atividades devem ser feitas com consciência. E a avaliação também. 

• Estimule todos (as) os alunos e as alunas a participarem com interesse das aulas! 
 
 

2. QUAIS AS COMPETÊNCIAS EXPLORADAS? 

• Nesse Caderno de Atividades Complementares, as habilidades de Língua Portuguesa estão associadas à 
competência de leitura e interpretação de textos. As habilidades de Matemática estão associadas à 
competência de resolução de problemas. Para responder corretamente as questões, estimule os (as) alunos 
(as) a: 

- fazer uma leitura atenta e com interpretação: Ler tudo atentamente: enunciado, comando e alternativas de 
respostas. Esta é a premissa básica para solução de questões objetivas, especialmente as que trazem imagens, 
gráficos ou tabelas; 
- concentrar-se e ler com atenção: Ler tudo atentamente, procurando interpretar não apenas as informações 
do enunciado, mas também das alternativas, para fazer as associações corretas. Atentar para o enunciado ou 
comando. Fazer o que o enunciado pede é fundamental. A interpretação inadequada muitas vezes acaba 
dificultando a resolução da questão; 
- decidir os passos e caminhos a serem percorridos: Explorar ou examinar rapidamente o que precisará fazer: 
olhar suportes, etc. Atenção aos enunciados e comandos dos itens. Identificar claramente o que é mesmo que 
a questão está solicitando, qual o assunto ou conteúdo envolvido; 
- analisar as alternativas de respostas: Os itens sempre trazem 4 alternativas (A, B, C e D), sendo que 
normalmente uma ou duas delas apresentam informações completamente incompatíveis com a pergunta, 
podendo ser facilmente eliminadas. Peça-os que sempre marquem um ¨x¨ ao lado destas respostas para saber 
que foram descartadas e então releia com muita atenção as que restaram e, por fim, optar por apenas uma 
delas. Lembre-os que cada questão apresenta uma única resposta correta.  
 

3. SOBRE A PROGRESSÃO DAS HABILIDADES E DAS QUESTÕES? 

• Em relação aos itens selecionados para a composição desse Caderno, há que se considerar a escolha das 
habilidades e conteúdos trabalhados no mês, respeitando  
a progressão de aprendizagem esperada a cada etapa;  

• O trabalho com as habilidades mais complexas exige estratégias diversificadas; 

• O grau de complexidade das questões, refere-se, entre outras razões, ao conteúdo desenvolvido e ao 
vocabulário dos enunciados.  

REFORCE COM OS (AS) ALUNOS (AS):  
- Eliminar de início as alternativas que se mostrem estranhas ao assunto abordado; 
- Buscar as alternativas que apresentem maior coerência com o assunto ou o conteúdo cobrado; 
- Lembrar que quando for responder as questões, é preciso compreender, propor e executar um plano para a 
resolução e verificar a resposta dada, voltar ao comando e refletir sobre a solução. 
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4. E SOBRE A COMPLEXIDADE TEXTUAL DOS TEXTOS? 

• Em relação aos textos selecionados para a composição desse caderno, há que se considerar a escolha de 
gêneros que variam do nível mais simples aos mais complexos, respeitando a progressão de aprendizagem 
esperada a cada etapa;  

• O trabalho com textos mais complexos exige estratégias interpretativas diversificadas; 

• O grau de complexidade dos textos e consequentemente das questões, refere-se, entre outras razões, à 
temática desenvolvida, às estratégias textuais usadas por seus autores, da escolha do vocabulário, dos re-
cursos sintático-semânticos empregados, bem como das determinações específicas do gênero e da época em 
que foi produzido; 

• Atenção! De um mesmo descritor da Matriz de Referência do SAEB, foram elaboradas questões derivadas de 
graus de complexidade distintas, tanto do ponto de vista do objeto analisado, o texto, quanto do ponto de 
vista da atividade sugerida, como as determinações específicas do gênero apresentado. É importante saber 
que os conteúdos, competências e habilidades são diferenciados, para que se possa detectar o que o aluno 
sabe, em razão das etapas próprias do processo de seu desenvolvimento. 
 

5. O QUE É IMPORTANTE PACTUAR COM OS ALUNOS ANTES DE INICIAR O TRABALHO? 

• Ressaltamos que para o processo de ensino e de aprendizagem transcorrer num ambiente tranquilo, 
descontraído e proveitoso dia a dia na sala de aula, o (a) aluno (a) deve privar-se de comportamentos 
agressivos, desrespeitosos e qualquer outro que venha a perturbar o ambiente necessário para a seriedade 
dos estudos.  

• A prática, através da realização das atividades rotineiras, implementadas na sua rotina de sala de aula e 
realizadas por seus alunos, é fundamental.  

 
Acreditamos no seu potencial e em seus (suas) alunos (as) também!! 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA DO SAEB DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 

 
Tópico I. Procedimentos de Leitura 
D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
 
Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e /ou do Enunciador na Compreensão do Texto 
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). 
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 
Tópico III. Relação entre Textos 
D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo 
tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. 
 
Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto 
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 
D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 
D8 – Estabelecer relação causa /consequência entre partes e elementos do texto. 
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 
 
Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 
D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
D14 –Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 
 
Tópico VI. Variação Linguística 
D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 
 

  

http://download.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/portugues_topicoI.pdf
http://download.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/portugues_topicoII.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/download.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/portugues_topicoIII.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/download.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/portugues_topicoIV.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/download.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/portugues_topicoV.pdf
http://portal.inep.gov.br/web/guest/download.inep.gov.br/download/saeb/matrizes/portugues_topicoVI.pdf
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COMO EXPLORAR A MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA DA PROVA BRASIL E DO SAEB? 

• Em relação ao teste de Língua Portuguesa, a Matriz de Referência traz descritores que têm como base algumas 
habilidades discursivas tidas como essenciais na situação de leitura. 

• A Matriz de Referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil e do Saeb é composta por seis tópicos: I. 
Procedimentos de Leitura; II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do 
Texto; III. Relação entre Textos; IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto; V. Relações entre 
Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido e VI. Variação Linguística. No total, traz 15 descritores para os 
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Os descritores aparecem, dentro de cada tópico, em ordem 
crescente de aprofundamento e/ou ampliação de conteúdos ou das habilidades exigidas para a consolidação 
da aprendizagem esperada. 

 

• QUE HABILIDADES PRETENDEMOS DESENVOLVER E AVALIAR? 
Tópico I – Procedimentos de Leitura  

 
Este tópico reúne um conjunto de descritores que requerem do (a) leitor (a) habilidades linguísticas essenciais à 
compreensão de textos de gêneros variados. É esperado que o leitor (a) desenvolva a competência de: localizar 
informações explícitas (D1); fazer inferências sobre informações que extrapolam o texto (D2); identificar a ideia 
central de um texto, apreendendo o sentido global e fazendo abstrações a respeito dele (D6); perceber a intenção 
do autor encontradas nas entrelinhas do texto (D4); fazer a distinção entre opinião e fato (D11) e saber o sentido 
de uma palavra ou expressão pela inferência contextual (D3). 
Tópico II – Implicações do Suporte, Gênero e/ou Enunciador na Compreensão do Texto  

 
Este tópico demanda ao (à) aluno (a) habilidades linguísticas de interpretar textos com uso de linguagens verbal e 
não-verbal ou, ainda, textos não-verbais (D5) e demonstrar conhecimento de gêneros textuais variados para que 
possa reconhecer a função social de cada um deles (D9). 
Tópico III – Relação entre Textos 

 
Este tópico apresenta um descritor que solicita do (a) leitor (a) competente a habilidade  
de comparar textos que tratam do mesmo tema, analisando a relação entre o modo de tratamento do tema e as 
condições de produção, recepção e circulação dos textos.  
Tópico IV – Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

 
A competência indicada neste tópico exige do (a) estudante habilidades para identificar a linha de coerência de 
um texto. Os mecanismos de coerência e de coesão se manifestam de forma diferente, conforme sua tipologia 
narrativa, descritiva, instrucional ou dissertativa-argumentativa. 
O descritor 2 relaciona-se à habilidade de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições 
ou substituições de termos no entrelaçamento das ideias e a sua progressividade ou continuidade, podendo haver 
risco de incompreensão quando o (a) leitor (a) não interpreta essas referências corretamente. 
O D7 está vinculado à habilidade do (a) aluno (a) a identificar os elementos constitutivos da estrutura de um texto 
narrativo.  
Pode meio do descritor D8, pode-se observar a habilidade do (a) estudante em identificar o motivo pelo qual os 
fatos são apresentados no texto, ou seja, de forma que um torna-se o resultado do outro, ou seja a causa e a 
consequência dos fatos. 
O descritor 12 requer do (a) aluno (a) reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida pelos elementos de 
conexão conjunções, preposições ou locuções adverbiais. 
 
 
 

Descritores      D1              D3             D4             D6             D11 

Descritores     D5              D9 

Descritores     D15 

Descritores      D2             D7 D8             D12 
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Tópico V – Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido  

 
Esse tópico exige atenção redobrada e sensibilidade do (a) leitor (a) para perceber os efeitos de sentido 
subjacentes ao texto pelo uso de sinais de pontuação e outros mecanismos de notação, como o itálico, o negrito, 
a caixa alta e o tamanho da fonte podem expressar sentidos variados. Faz-se necessário, portanto, que o (a) 
aluno (a), ao explorar o texto, perceba como esses elementos constroem sentido, na situação comunicativa em 
que estão inseridos.  
Por meio do descritor 13, pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer os efeitos de ironia ou humor 
causados por expressões diferenciadas utilizadas pelo autor ou, ainda, pela utilização de pontuação e notações. 
Perceber o humor de um texto pode oferecer dificuldade para seu (sua) aluno (a), pois muitas vezes exige o 
conhecimento de situações que não são marcadas no texto, mas que devem ser inferidas a partir de sua formação, 
de seu universo cultural e de seu conhecimento de mundo. Apresentar os personagens mais conhecidos das 
histórias em quadrinhos, tirinhas, piadas, anedotas pode ser uma estratégia importante. 
A habilidade D14 deve conceder a primazia do reconhecimento dos efeitos discursivos produzidos por notações 
como itálico, negrito, caixa alta etc. e pelo uso dos sinais. Esse descritor requer a identificação das funções desses 
recursos na sintaxe da frase. Vale lembrar que esses sinais podem acumular outras funções discursivas, como 
aquelas ligadas à ênfase, à reformulação ou à justificação de certos segmentos. Nessa perspectiva, a pontuação 
tem de ser vista muito mais além; isto é, não são simples sinais para separar ou marcar segmentos da superfície 
do texto.  
 
Tópico VI – Variação Linguística  

 
Este tópico apresenta o descritor 13, que avalia a habilidade do (a) aluno (a) de perceber as marcas linguísticas 
identificadoras do locutor e do interlocutor, assim como as situações de interlocução do texto e as possíveis 
variações da fala. 
Ressaltamos que tão importante quanto as práticas avaliativas é acompanhar o progresso do desenvolvimento de 
seus (suas) alunos (as), com a finalidade de informá-los sobre sua situação de aprendizagem. Isso é fundamental 
para sua motivação.  
Ademais, é importante entender que a avaliação contínua e formativa fornece uma ferramenta de diagnóstico 
essencial para os professores avaliarem se os (as) estudantes estão ou não aprendendo. Essa abordagem avaliativa 
também permite que os professores ofereçam suporte aos alunos (as) que estão em atraso escolar. 

 
É fundamental compreender quais as fragilidades que devem ser superadas e as demandas já consolidadas por 

parte dos (as) alunos (as). 
 
 
  

Descritores      D13        D14 

Descritor        D13
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MATEMÁTICA  
SUGESTÃO DE ROTINA DAS AULAS 

 
➢ APRESENTAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DESAFIADORA OU SITUAÇÃO-PROBLEMA: Apresentar o conteúdo a 

partir de uma situação- problema.  
 

➢ VIVÊNCIA COM O MATERIAL CONCRETO: Vivenciar a partir de situações significativas propostas pelo 
professor os conteúdos abordados favorecendo a compreensão do mesmo.  

 
➢ ATIVIDADE DO ALUNO: Exercício de aplicabilidade do conteúdo estudado.  

As atividades estão agrupadas em torno dos eixos Espaço e forma, Grandezas e medidas e Números e operações. 
As atividades de Tratamento da informação permeiam os demais blocos. 
 
 

MATRIZ DE REFERÊNCIA DO SAEB DE MATEMÁTICA– 5º ANO 
I. Espaço e Forma 
D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.  
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 
tridimensionais com suas planificações.  
D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos 
de ângulos.  
D4 – Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados (paralelos, concorrentes, 
perpendiculares).  
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou 
redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.  
 
II. Grandezas e Medidas 
D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não.  
D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas como km/m/cm/mm, 
kg/g/mg, l/ml.  
D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.  
D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou 
acontecimento.  
D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de 
seus valores.  
D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas 
quadriculadas.  
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas 
quadriculadas.  
 
 
III. Números e Operações/Álgebra e Funções 
D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na 
base 10 e princípio do valor posicional.  
D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica.  
D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.  
D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial.  
D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.  
D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.  
D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 
juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação (positiva 
ou negativa).  
D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão: 
multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.  
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D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.  
D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica.  
D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.  
D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados.  
D25 – Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados 
da adição ou subtração.  
D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).  
 
 
IV. Tratamento da Informação 
D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.  
D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas).  
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA – 5º ANO – EDUCAR PRA VALER 
 

 Caderno de Atividades Complementares (CAC 1) 
- Localização/movimentação; D1 – (EF05MA14); (EF05MA15) 
- Trocas entre cédulas e moedas; D10 
- Características do sistema de numeração decimal, agrupamentos, ordens, decomposições; D13, D15 e D16 – 
(EF05MA01) 
- Localização de números naturais na reta numérica; D14 
- Adição e subtração: efetuar cálculos e resolução de problemas; D17 e D19 – (EF05MA07) 
- Gráficos e tabelas. D27, D28 – (EF05MA24); (EF05MA25) 
 

 Caderno de Atividades Complementares (CAC 2) 
- Número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas tridimensionais; D2 – (EF05MA16) 
- Relações entre unidades de medida de tempo; D8 – (EF05MA19) 
- Intervalo de tempo e identificação de horas; D9 – (EF05MA19) 
- Multiplicação e divisão: efetuar cálculos e resolução de problemas. D18 e D20 – (EF05MA08); (EF05MA12); 
(EF05MA13) 
 

 Caderno de Atividades Complementares (CAC 3) 
- Figuras tridimensionais e suas planificações; D2 – (EF05MA16) 
- Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medidas convencionais ou não. D6 – (EF05MA19) 
- Medidas de comprimento e massa; D7 – (EF05MA19) 
- Multiplicação com significado de combinatória. D20 – (EF05MA09) 
 

 Caderno de Atividades Complementares (CAC 4) 
- Figuras bidimensionais e suas propriedades; D3 – (EF05MA17) 
- Quadriláteros e posição relativa dos lados; D4 – (EF05MA17) 
- Medidas de capacidade. D7 – (EF05MA19) 
- Frações: Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados; comparar 
frações. D24 – (EF05MA03) 
 
 Caderno de Atividades Complementares (CAC 5) 
- Ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas; D5 – (EF05MA18) 
- Classificação de triângulos; D3 – (EF05MA17) 
- Perímetro de figuras planas; D11 – (EF05MA19); (EF05MA20) 
- Multiplicação de um número por outro de dois algarismos; D18 e D20 – (EF05MA08) 
- Números racionais: localização de números decimais na reta numérica; representação de frações e decimais; 
D21, D22 – (EF05MA05); (EF05MA04); (EF05MA02) 
- Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas. D23 
 

 Caderno de Atividades Complementares (CAC 6) 
- Áreas de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas ou não; D12 – (EF05MA19); (EF05MA20) 
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- Adição e subtração de números decimais; D25 – (EF05MA07); (EF05MA02) 
- Porcentagem; D26 – (EF05MA06) 
- Representações de frações, decimais e porcentagem; D21 – (EF05MA06) 
- Divisão de números em que o dividendo é um número de dois ou mais algarismos e o divisor é um número de 
dois algarismos. D18 e D20 – (EF05MA08) 
 
 Caderno de Atividades Complementares (CAC 7) 
Todas as habilidades já foram contempladas. Revisão. 
Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao 
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a 
noção de equivalência. (EF05MA10) 
Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação 
em que um dos termos é desconhecido. (EF05MA11)  
 
 Caderno de Atividades Complementares (CAC 8) 
Todas as habilidades já foram contempladas. Revisão. 
Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento 
de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos. (EF05MA21) 
Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são 
igualmente prováveis ou não. (EF05MA22) 
Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados 
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). (EF05MA23) 
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 

ESTUDOS SUPLEMENTARES 
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É preciso saber! 

 

LEITURA 

A leitura já foi considerada apenas como uma atividade mecânica de decodificar palavras, ou de extrair 

sentidos que supostamente estariam prontos no texto. Ao se pensar desse modo, a crença era a de que, para se 

tornar um leitor competente, bastava aprender a ler nos anos iniciais de escolaridade e depois o aluno já saberia 

ler qualquer texto. 

Hoje já se sabe que a leitura é uma atividade complexa, em que o leitor produz sentidos a partir das 

relações que estabelece entre as informações do texto e seus conhecimentos. Leitura não é apenas decodificação, 

é também compreensão e crítica. Isso significa que o bom leitor precisa realizar essas ações sobre o texto. A 

decodificação é uma parte da leitura, na qual o leitor, basicamente, junta letras e forma sílabas; junta sílabas e 

forma palavras e junta palavras para formar frases. No processo de leitura, à medida que informações de um texto 

vão sendo decodificadas e o leitor consegue estabelecer relações entre essas informações e os seus conhecimentos 

prévios, unidades de sentido vão sendo construídas. Ou seja, a compreensão se processa. Ao compreender o texto, 

o leitor é capaz de apreciar o que ele diz, é capaz de se posicionar, é capaz de realizar a crítica ao que é dito. 

A leitura é tanto uma atividade cognitiva quanto uma atividade social. Como atividade cognitiva, 

pressupõe que, quando as pessoas leem, estão executando uma série de operações mentais (como perceber, 

levantar hipóteses, localizar informações, inferir, relacionar, comparar, sintetizar, entre outras) e utilizam 

estratégias que as ajudam a ler com mais eficiência. Como atividade social, a leitura pressupõe a interação entre 

um escritor e um leitor, que estão distantes, mas que querem se comunicar. Fazem isso dentro de condições muito 

específicas de comunicação, pois cada um desses sujeitos (o escritor e o leitor) tem seus próprios objetivos, suas 

expectativas e seus conhecimentos de mundo. 

É importante que a escola toda – e não somente professores dos anos de alfabetização – esteja 

consciente de que a leitura pode ser ensinada em todas as disciplinas e em todos os anos de escolaridade, isto é, 

podem ser ensinadas estratégias de leitura que ajudam o leitor a ler melhor. Outra consideração para quem ensina 

é que é importante ajudar o leitor a ler com objetivos determinados. Isto é, ler para interagir com um autor à 

distância por meio do texto escrito, buscando prazer, ou distração, ou informação, ou conhecimento. Os diferentes 

gêneros discursivos se prestam a diferentes objetivos de leitura, e para cada um há uma estratégia específica, mais 

eficaz. Por exemplo, ler um cardápio, num bar, ou ler uma enciclopédia buscando informações, ou ler um livro 

didático para estudar e aprender, ou ler uma revista em quadrinhos para se distrair – cada um desses processos é 

diferente dos outros e requer procedimentos diferentes. Há grandes vantagens em se pensar a leitura desse modo. 

A principal delas é a de mostrar que existem formas para aumentar a competência em leitura ao longo da vida, 

isto é, que o ensino de leitura não é uma etapa pontual que se esgota na alfabetização. 

 

Autor: Delaine Cafiero Bicalho, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras FALE. 
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CONHECIMENTOS PRÉVIOS NA LEITURA 

Conhecimentos prévios são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente e que 

podemos acionar quando precisamos. Dito dessa forma parece simples: temos informações disponíveis, que 

recuperamos quando queremos. No entanto, a situação é bem mais complexa do que isso. Primeiramente, 

precisamos pensar a respeito do funcionamento da memória. Sabemos que nem sempre é fácil acessar as 

informações. Tudo indica que não há compartimentos na mente onde as memórias são guardadas, mas há 

ativações neuronais que reconstroem as informações. Não precisamos entrar em detalhes relacionados ao 

funcionamento do cérebro, mas precisamos entender que não há ‘o’ conhecimento prévio, mas informações que 

podemos recuperar ou reconstruir com maior ou menor facilidade e informações que não recuperamos nem 

reconstruímos porque não temos dados para isso. 

Um segundo aspecto importante é a dinamicidade do conhecimento. Temos muito conhecimento em 

nosso cérebro e esse conhecimento não é estático. Ele se renova, se modifica, se enriquece ou se perde a cada 

instante. Pensamos o tempo todo, e isso significa uma modificação constante das nossas ideias. Uma ideia ou 

conceito que usamos muito fica mais ativado que outro que raramente usamos. Se não usamos nunca, desativam 

tanto que caem no esquecimento. Um terceiro aspecto relevante são os tipos de conhecimento prévio: 

conhecimento intuitivo, científico, linguístico, enciclopédico, procedimental, entre outros. 

Sendo assim, não podemos falar em ter ou não ter conhecimento prévio de forma taxativa. É preciso 

pensar no tipo de conhecimento que estamos considerando e lembrar que muito conhecimento prévio é e pode 

ser gerado durante a leitura de um texto. Por exemplo, o conhecimento que acabei de construir, ou seja, o 

enriquecimento, a ativação ou reorganização da minha rede de conexões neuronais, isto é, o meu pensamento, é 

refeito a cada momento. O que construí há um segundo já é conhecimento prévio que vou usar na leitura das 

próximas palavras, frases ou textos. 

O que normalmente se chama de conhecimento prévio na leitura são as informações que se pressupõe 

que o leitor precisa ter para ler um texto sem muita dificuldade para compreendê-lo. Elas são extremamente 

importantes para a geração de inferências, isto é, para a construção de informações que não são explicitamente 

apresentadas no texto e para o leitor conectar partes do texto construindo a coerência dele. 

Desde a Educação Infantil e nos primeiros anos da alfabetização o professor pode facilitar a leitura de 

textos ajudando os alunos a ativarem informações que serão úteis na construção de sentidos, perguntando sobre 

as suas experiências com determinado tema ou assunto, com determinado repertório de gêneros textuais e com 

palavras que conhecem. A partir de textos que também ampliem o repertório de textos conhecidos, o professor 

pode discutir alguns conceitos, pressupostos, dados, fatos, que precisam ser conhecidos pelo leitor e que serão 

necessários para que ele construa significados para o texto ou faça inferências que vão possibilitar sua 

compreensão. 

Autor: Carla Viana Coscarelli, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE, 
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INFERÊNCIA NA LEITURA 

Inferência é o resultado de um processo cognitivo por meio do qual uma assertiva é feita a respeito de 

algo desconhecido, tendo como base uma observação. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de 

uma pessoa pela observação do seu modo de vida, a gravidade de um acidente de trânsito pelo estado dos veículos 

envolvidos e o sabor de um alimento pelo seu aroma. A inferência revela-se como uma conclusão de um raciocínio, 

uma expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. Assim, fundamentando-se em 

uma observação ou em uma proposição são estabelecidas algumas relações – evidentes ou prováveis – e chega-se 

a uma conclusão decorrente do que se captou ou julgou. 

 A concepção de que a inferência representa uma ligação entre duas ideias é assumida desde a 

Antiguidade. Esse termo vem do latim medieval “inferre” e designa o fato de duas proposições se interligarem, 

sendo que, nessa conexão, a antecedente implica a consequente. Inferir é uma atividade associativa que pressupõe 

uma ordem, uma sequência entre as proposições. 

Na leitura de um texto, o resultado da compreensão depende da qualidade das inferências geradas. Os 

textos possuem informações explícitas e implícitas; existem sempre lacunas a serem preenchidas. O leitor infere 

ao associar as informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentido para o que está 

de algum modo, informado pelo texto ou através dele. A informação fornecida direta ou indiretamente é uma pista 

que ativa uma operação de construção de sentido. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, a inferência 

não está no texto, mas na leitura, e vai sendo construída à medida que leitores vão interagindo com a escrita. 

As ideias, impressões e conhecimentos arquivados na memória dos indivíduos têm relação direta com a 

capacidade de inferir: quanto maior a quantidade de informações arquivadas, mais apta a pessoa está para 

compreender um texto. Assim, os conhecimentos adquiridos, as experiências vividas, tudo o que está registrado 

em sua mente contribui para o preenchimento das lacunas textuais. 

Considerando que nem sempre a inferência gerada conduz a uma compreensão adequada, uma vez que 

são muitos os elementos envolvidos nessa complexa rede, e que variadas são as possibilidades cognitivas de se 

lidar com as informações, é importante na alfabetização a mediação do professor. Promover a antecipação ou 

predição de informações, acionar conhecimentos prévios, verificar hipóteses são algumas das estratégias que ele 

pode ensinar os alunos a realizarem para que eles tenham boa compreensão leitora. O certo é que o processo 

inferencial ocorre com grande dinamismo e conduz o leitor a organizar constantemente as informações para 

processar e compreender o que lê. Esse processo pode ser ensinado por meio de estratégias que conduzem à 

explicitação dos implícitos, ao preenchimento de lacunas com informações que emergem com base em pistas 

textuais associadas ao conhecimento de mundo que tais pistas requisitam e, além disso, à exclusão ou confirmação 

de hipóteses cuja pertinência depende de comprovação. A informação inferida não está no texto, mas só pode ser 

acessada por meio dele. 

Autor: Regina L. Péret Dell’Isola, 

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Letras-FALE 
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GRAMÁTICA 

A gramática é o próprio mecanismo da língua que está em nossa mente e nos permite usar a língua tanto 

para dizer o que queremos como para compreender o que os outros nos dizem. Portanto, é o nosso conhecimento 

linguístico internalizado, que usamos “automaticamente”, tanto quando ouvimos e falamos, como quando lemos 

e escrevemos, após aprendermos a modalidade escrita da língua. Esse mecanismo da língua é chamado de 

gramática internalizada. Os estudos linguísticos buscam dizer como é esse mecanismo da língua, que unidades, 

regras e princípios o constituem e lhe permitem funcionar na comunicação. Dos esforços dos linguistas resulta o 

que é chamado de gramática descritiva, ou teoria linguística, ou teoria gramatical. Finalmente, é preciso lembrar 

que nossa sociedade cria regras sociais para uso da língua e suas variedades. Trata-se da gramática normativa, que 

hoje não se limita a dizer como é a norma culta e recomendar que somente ela seja usada, mas nos ensina quando 

podemos e/ou devemos usar cada variedade da língua com seus recursos. 

A gramática descritiva geralmente é dividida em partes, conforme o elemento da língua que está sendo 

estudado. Assim temos: a) a fonologia e a fonética, que estudam os fonemas e sons da língua. A correspondência 

dos fonemas e sons com os grafemas e letras é importante no processo de alfabetização; b) a morfologia, que 

estuda como as palavras são constituídas por prefixos, sufixos e lexemas [infelizmente = in (prefixo) + feliz (lexema) 

+ mente (sufixo)] e como elas se flexionam, isto é, mudam de forma, para indicar as categorias de gênero, número, 

tempo, modo, pessoa, aspecto; c) a sintaxe, que estuda como as palavras se combinam para formar orações, frases, 

períodos, tratando ainda de questões como a concordância e a regência. Além dessas partes, tem-se também a 

semântica, que estuda questões de significação, como, por exemplo, a existência de sinônimos e antônimos. 

No ensino, a gramática teórica será pouco usada como objeto de ensino, principalmente na educação 

infantil e nas primeiras séries do Ensino Fundamental, mas é importante que o professor a conheça bem, para 

selecionar e organizar o que vai ensinar. Do ponto de vista do ensino, entende-se que o objetivo prioritário é 

desenvolver a competência comunicativa dos alunos, levando-os a usar um número crescente de recursos da 

língua, sejam unidades (fonemas, prefixos, sufixos, palavras, orações, frases), categorias (gênero, número, modo, 

tempo, pessoa), construções (coordenação, subordinação, regência, concordância, repetição, colocação de 

palavras na frase) ou recursos suprassegmentais (entonação, velocidade de fala, alongamento de vogais), entre 

outros, para a produção de efeitos de sentido desejados. Por isso a gramática deve ser vista como o estudo e o 

trabalho com a variedade de recursos linguísticos colocados à disposição do produtor e receptor de textos para a 

construção do sentido desejado na interação comunicativa. Desse modo, o ensino de gramática tratará os recursos 

linguísticos como pistas e instruções de sentido: o que cada recurso pode significar nos textos e de que recursos 

dispomos para expressarmos determinados sentidos. Portanto, pedagogicamente, sugerimos que se considere a 

gramática como sendo o estudo das condições linguísticas da significação, que estão relacionadas a elementos 

como, para quem, como, por quê e quando as expressões linguísticas significam o que significam, por causa da 

influência de fatores sociais, históricos, culturais e ideológicos (no sentido lato de como vemos os elementos do 

mundo, ou seja, nossa visão de mundo, inclusive nossas crenças).  

Autor: Luiz Carlos Travaglia, 

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia-UFU / Instituto de Letras e Linguística-ILEEL, 
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Tipologia e Gênero textual 

 

Os estudiosos têm diferentes definições sobre tipos e gêneros textuais. Aproveitaremos a definição de 

Marcuschi1 e afirmaremos que tipos textuais se referem aos propósitos comunicativos, ou intenções/finalidades 

para se escrever textos. Sendo assim, temos cinco tipos textuais: Narrativo, Descritivo-Informativo, 

Argumentativo-persuasivo, Procedimentos e Poético. Trataremos gêneros textuais como às inúmeras maneiras 

que podemos ter para atingirmos o propósito pretendido e estabelecermos comunicação, tanto escrita quanto 

oralmente. Os gêneros textuais escritos mais utilizados nas aulas de Língua Portuguesa são: fábula, conto, lenda, 

biografia, carta, notícia, tira de quadrinhos, descrição, dicionário, informativo, anúncio, convite, cartaz, receita, 

instruções, poema, parlenda, música etc. 

Os blocos Conversando com o texto e Cada texto do seu jeito visam ao desenvolvimento da compreensão 

dos textos, bem como das características que os definem quanto ao tipo e ao gênero textual. Entre os tipos e 

gêneros que serão estudados estão: 

 

1. Tipo textual – Poético 

 

Considerada uma das sete artes (música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema), na poesia 

usa-se a linguagem humana com fins estéticos, em sentido figurado, diferente do seu uso comum. 

Os gregos faziam uso dessa linguagem, inicialmente, em uma cultura oral, posteriormente buscando, por 

meio de um vocabulário elevado, contar feitos heroicos ou narrativas trágicas. 

Ao longo do tempo, os poetas foram se tornando mais livres, e deram liberdade também à sua poesia. No 

entanto, quer preocupados com a forma quer livres, hoje os poetas expressam seus sentimentos e falam também 

de coisas simples, de fatos corriqueiros (com criatividade), como vemos em parlendas, cantigas de roda, 

quadrinhas, entre outros. 

 

Gênero – Poema 

 Destaca-se o uso da linguagem em um sentido figurado, o ritmo ou a musicalidade, e a estrutura do texto 

em estrofes, agrupamento de versos que podem ser rimados ou não. Os versos são cada uma das linhas de um 

poema, e as rimas são a semelhança no som final de alguns versos. 

  

Gênero – Poema concreto 

Tem como característica primordial o uso das disponibilidades gráficas que as palavras possuem sem 

preocupações com a estética tradicional de começo, meio e fim e, por este motivo, é chamado de poema-objeto. 

Outros atributos que podemos apontar deste tipo de poesia são: a eliminação do verso; o aproveitamento do 

espaço em branco da página para disposição das palavras; a exploração dos aspectos sonoros, visuais e semânticos 

dos vocábulos; o uso de neologismos e termos estrangeiros; decomposição das palavras; possibilidades de 

múltiplas leituras. 

 

Gênero – Narrativa poética 

A narrativa poética não é propriamente um gênero textual, mas um estilo de escrever poesia. A fusão 

desses dois gêneros textuais confere ao poema grande riqueza textual, a partir do momento em que as 

 
1MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P. et al. (org.) Gêneros textuais & ensino. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2002, p. 19-36. 
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possibilidades de ideias se findem e assemelha-se a uma dança literária de palavras que misturam imagens e sons 

em um movimento rítmico e contínuo da linguagem.  

A narrativa poética é como uma narração de contos pelas imagens, sons e ritmos que oferece à linguagem 

poética todas as posibilidades expressivas. Nesse exemplo de texto, as imagens e a sonoridade acham seus ritmos 

próprios e podem atingir uma comunicação de alto dramatismo poético. Provoca a redescoberta de significados 

inseridos nas mensagens essenciais das coisas que conta, quando descreve detalhes e coisas não vistas antes. 

 

Gênero – Cordel 

O cordel é um tipo de poema popular, onde os poemas ficam pendurados em cordas ou cordéis. 

Caracterizado pelo uso da língua de forma despreocupada, essa modalidade antigamente não foi bem aceita. 

Porém nos dias de hoje a literatura de cordel é respeitada e valorizada. 

Os textos geralmente são fabricados manualmente pelos próprios autores na forma de livretos que 

contêm de 8 a 32 páginas, sendo publicados por eles mesmos. No Brasil prevalece a produção poética com o verso 

de sete silabas poéticas e uma estrofe com sete versos cada. 

Uma das características mais marcantes na literatura de cordel, é que o autor pode manifestar sua própria 

opinião e utilizar qualquer tipo de tema, indo de romance para ficção. Muitos autores também utilizam técnicas 

para que o leitor compreenda aquilo que é transmitido e acate a ideia. 

Os temas são os mais variados, indo desde narrativas tradicionais transmitidas pelo povo oralmente até 

aventuras, histórias de amor, humor, ficção, e o folheto de caráter jornalístico, que conta um fato isolado, muitas 

vezes um boato, modificando-o para torná-lo divertido.  

 

Gênero – Letra de música 

Outro gênero pertencente aos textos poéticos são as letras de músicas, que se assemelham aos poemas 

em relação a diversas características como: o formato (textos geralmente pequenos, cujas frases/versos não 

chegam até o final das linhas); a estrutura em estrofes e versos; a linguagem poética, em sentido figurado; o ritmo 

criado pela leitura dos versos e pelas rimas; o uso de figuras de linguagem (metáfora, comparação, eufemismo, 

hipérbole etc.). 

Apesar das semelhanças, os poemas e as letras de músicas são gêneros diferentes. Os poemas, apesar 

de às vezes serem musicados e cantados, são produzidos para leitura e expressão oral, enquanto às letras de 

músicas é acrescida a harmonia pelo uso de instrumentos musicais, aliada à musicalidade das palavras/dos versos, 

vinculando-se, com isso, ao ato de cantar.  

Outra diferença do gênero letras de músicas são os suportes onde mais aparecem: encartes de discos, 

revistas musicais, de cifras, sites musicais, livros didáticos, catálogos etc.  

 

Gênero – Trava-Língua 

Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer, com clareza e rapidez, versos ou frases 

com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar, ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em 

ordem diferente. 

Os trava-línguas são oriundos da cultura popular, são modalidades de parlendas (rimas infantis), podendo 

aparecer sob a forma de prosa, versos ou frases. Os trava-línguas recebem essa denominação devido à dificuldade 

que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem "travar a 

língua". Além de aperfeiçoarem a pronúncia, servem para divertir e provocar disputa entre amigos. 

 

Gênero – Parlenda  

Subgênero do poema, é formada por versos, estrofes que podem ou não rimar, apresenta temática infantil, 

arrumação rítmica. Tem a função de divertir, entreter, distrair as crianças, geralmente envolvem brincadeira, jogo 

ou movimento corporal. 
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2. Tipo Textual – Narrativo 

 

Neste tipo de texto, encontramos um verbo de mudança no passado, um circunstancial de tempo e lugar. 

Por sua referência temporal e local, ele é designado como texto indicativo de ação. 

Narrativas são textos contam histórias, sendo a sua estrutura composta por: 

- uma situação inicial, onde são apresentados os personagens da história, o lugar e o tempo em que ela acontece; 

- um conflito, ou o problema que deverá ser resolvido; 

- o clímax, momento de maior tensão do enredo; e 

- o desfecho ou fim, quando o conflito é solucionado. 

 Além dessas partes, as narrativas são marcadas por: 

Espaço: É o lugar onde se passa a ação de uma narrativa. O termo espaço só dá conta do lugar físico onde ocorrem 

os fatos da história. 

Ambiente: É o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas, em que vivem os 

personagens (contexto). 

Tempo: Constitui o pano de fundo para o enredo. A época da história nem sempre coincide com o tempo real em 

que foi publicada ou escrita. Os contos de um modo geral apresentam uma duração curta em relação aos 

romances. Algumas narrativas dão dicas da época que estão retratando através de frases do tipo: "Era no tempo 

dos reis" ou "No tempo em que os bichos falavam". 

Narrador: É o elemento estruturador da história, pode estar em terceira pessoa, que se divide em onisciente e 

onipresente. O primeiro sabe tudo da história e o segundo está presente em todos os lugares da narrativa. Outro 

tipo de narrador é o de primeira pessoa, o qual participa diretamente do enredo como personagem. 

 Devido a essa estrutura fala-se, geralmente, que a redação de um bom texto narrativo precisa ter início, 

meio e fim e, assim, teríamos três parágrafos. Mas, é necessário cuidado para que, ao longo do desenvolvimento 

do ensino desse conteúdo, as crianças aprendam a identificar e produzir narrativas em que haja esses quatro 

elementos e não apenas se preocupem com a quantidade de parágrafos. 

As ações obedecem a certa relação lógica, ou seja, uma ação acontece numa sequência que se liga a 

próxima, de maneira a completá-la, sem perder a ideia de harmonia 

 

Características/estrutura: 

Escritos em parágrafos (em prosa) os textos narrativos possuem personagens, narrador – que pode 

também ser um dos personagens –, e o lugar e o tempo em que acontece a história.  

Outra importante característica são os diálogos entre os personagens. Utilizam-se os dois pontos antes de 

iniciar a fala do personagem que, em outro parágrafo, é iniciada com travessão. Quando o narrador apenas diz o 

que os personagens falaram, podem-se usar também as aspas. 

 

Gêneros que apresentam características tipológicas de textos Narrativos 

 

 Gênero – Conto 

 Os contos são narrativas, como de ficção, fantasia, imaginação. Pertenciam inicialmente à tradição oral, 

passando de geração em geração, sendo depois registrados de forma escrita. 

Algumas das classificações são:  

- Contos Tradicionais: Não se sabe exatamente quando aconteceram os fatos (“Era uma vez...”) e, muitas vezes, o 

espaço (lugar onde a história acontece) é bastante vago; possuem elementos fantásticos (magia, fenômenos não 

naturais), mas mais sutis do que nos contos de fadas; seus personagens têm características sublimes como honra, 

honestidade, representando, assim, o bem, ou podem ser seres cruéis e representarem o mal. No entanto, 

diferenciam-se dos Contos de Fadas por não aparecerem, com muito destaque, as magias, os encantamentos, 

sendo esses personagens cruéis pessoas comuns.  



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          5º ANO 
 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 24 

Exemplos: O soldadinho de chumbo e O patinho feio (Hans Christian Andersen); João e Maria (Irmãos Grimm), Os 

três porquinhos (Joseph Jacobs), entre outros. 

 

- Contos de Fadas: Também originados na tradição oral, algumas características dos contos de fadas assemelham-

se às dos contos tradicionais, por iniciarem com o “Era uma vez...” ou outra expressão bastante vaga, pelas 

características de seus heróis ou heroínas e personagens malvados. No entanto, a magia, os encantamentos, as 

fadas e bruxas, os diferenciam dos contos tradicionais, cujos personagens se aproximam mais de pessoas comuns.  

Exemplos: Chapeuzinho Vermelho (Charles Perrault), Rapunzel e Branca de Neve (Irmãos Grimm). 

Observação: alguns teóricos não diferenciam Contos Tradicionais de Contos de Fada. 

 

- Contos Modernos: Ao contrário dos outros tipos de contos, os contos modernos foram produzidos e acontecem 

em um tempo aparentemente mais recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 

pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a dia 

de qualquer pessoa. Fogem à tradição oral e têm enredo um pouco mais curto que nos Contos Tradicionais e nos 

Contos de Fadas. 

 

- Contos africanos: Têm as mesmas características dos demais contos. Nas obras dos escritores africanos, tem-se 

uma marcante presença do imaginário, do sobrenatural e dos elementos míticos. Os mitos, as lendas e os contos, 

via de acesso ao inconsciente de um povo, constituem, no fundo, a "história sagrada" dos povos. A maior parte 

dos mitos expressa a crença no ser humano, na eternidade e em Deuses. Eles são a memória de um povo que vai 

passando de geração em geração, numa versão sempre atualizada da realidade. 

A literatura oral africana tem vários papéis, dentre eles, o educativo, o recreativo e o da preservação 

cultural. No que diz respeito ao primeiro, ele é marcado pela presença de dois intervenientes: o iniciador e os 

iniciados. O primeiro geralmente é um velho ou simplesmente um adulto com mais experiência nas coisas da vida, 

enquanto que os iniciados são na sua maioria jovens, com o desejo de conhecer o segredo das coisas que lhes 

estão à volta. Quanto ao papel recreativo, a literatura oral tem apenas a finalidade de entreter os mais novos. 

Neste caso, o contador de histórias não tem que ser obrigatoriamente um velho, mas sim um conhecedor e alguém 

com dom de contar histórias. 

 

Gênero – Crônica 

Os textos classificados como crônica são bastante semelhantes aos Contos Modernos. Em ambos, as 

histórias acontecem em um tempo recente, em lugares possivelmente reais e cujos fatos são desenvolvidos por 

pessoas comuns, com qualidades e também defeitos. As situações são corriqueiras, podem acontecer no dia a dia 

de qualquer pessoa e têm enredo relativamente curto em comparação com os Contos Tradicionais e Contos de 

Fadas. 

 Sua estrutura apresenta os principais elementos das narrativas. O que diferencia este gênero do conto 

pode ser o humor empregado durante o enredo e, principalmente, um fato surpreendente, com o qual geralmente 

se conclui o texto. 

 

Gênero – Biografia 

O texto biográfico conta fatos pessoais e profissionais da vida de uma pessoa. É, por isso, classificado como 

narrativo. 

 Pode ser escrito em parágrafos, ou em forma de uma lista, seguindo uma ordem cronológica. A linguagem 

é geralmente objetiva, direta, e o vocabulário simples e claro. Deve ser narrado em 3ª pessoa.  

Observação: quando narrado em 1ª pessoa, tem-se uma AUTOBIOGRAFIA, gênero em que o próprio autor relata 

os fatos importantes da sua vida.  
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Gênero – Fábula 

Um dos gêneros narrativos mais populares, a fábula diferencia-se de outros textos narrativos por ter animais como 

seus personagens principais e enfatizar o ensinamento de uma lição de moral, que geralmente aparece no final do 

texto. 

Observações: Em algumas fábulas, a lição de moral pode ficar implícita e os personagens podem ser também 

entidades inanimadas. 

 

Gênero – Histórias em quadrinhos (HQ) 

É um gênero textual que tem características diferentes de outros tipos de texto por utilizar, 

principalmente, a imagem para narrar a história ao leitor. 

É uma arte sequencial, em que os desenhos, dispostos nos quadrinhos, dão informações para que o leitor 

compreenda a mensagem. Por essa razão é que as HQs são tão populares e atingem crianças em idade pré-escolar, 

já que a leitura da palavra não é o único recurso para que o leitor entre em contato com o texto. Algumas histórias, 

inclusive, não utilizam em nenhum momento a linguagem verbal, fato que exige do leitor da imagem atenção aos 

detalhes dos desenhos, como expressão facial das personagens. 

Diferentemente de outros textos narrativos, as HQs não exigem, necessariamente, a figura do narrador. 

As falas dele, quando há, são apenas para contextualizar a história e aparecem normalmente no canto 

superior do quadrinho com informações referentes ao tempo e ao espaço da narrativa 

Os diálogos das histórias em quadrinhos, parte verbal predominante, são apresentados de forma direta, 

ou seja, o discurso é falado pela própria personagem, não pelo narrador. Todas essas falas são acompanhadas de 

balões que de acordo como sua forma podem expressar o momento do personagem: raiva, desespero, carinho, 

pensamento etc. Também são marcas importantes os efeitos nas formas verbais, como o negrito de um termo. 

Por vezes, aparecem junto às imagens algumas onomatopeias. 

Destacam-se infinitos personagens nos quadrinhos, desde infantis até super-heróis, além de muitas vezes 

personagens da vida social cotidiana. 

 

Gênero – Tirinha (tiras de quadrinhos) 

 As tirinhas (ou tiras) têm as mesmas características que as HQ. Associando as linguagens verbal e não 

verbal, contam histórias que envolvem fatos engraçados, irônicos e apresentam os mesmos elementos indicados 

anteriormente. Contudo, elas se diferenciam por conta da extensão do texto, mais curto, correspondendo, como 

o nome do gênero diz, a uma tirinha ou linha das HQ. 

 

Gênero – Piada/Anedota 

 As piadas e as anedotas são textos narrativos (pois contam uma história) que, semelhantes às HQ e às 

tirinhas, apresentam um final engraçado, revelado, geralmente, de forma surpreendente.  

 Baseadas em situações do cotidiano, são textos curtos, estruturados em parágrafos, utilizam linguagem 

informal, podem apresentar diálogo entre personagens (discurso direto) ou ser apenas contadas por um narrador.  

Observação: A diferença entre piada e anedota é que a primeira é um algo que se conta ou que acontece e que 

tem graça e, a segunda narra sobre uma dada personagem ou evento, permitindo ao ouvinte ou ao leitor um duplo 

sentido de sua interpretação e é de extensão um pouco mais longa. 

 

Gênero – Carta Pessoal 

 Esse gênero textual é utilizado na comunicação entre parentes, amigos etc. O assunto de que trata é livre. 

Contam-se fatos corriqueiros ou importantes para a outra pessoa, daí sua classificação como narrativa.  

Na estrutura da carta, os elementos mais importantes são: o local e a data; vocativo ou nome pelo qual se 

chama o destinatário; o corpo do texto (mensagem ou assunto); a despedida; a assinatura do remetente. 

A carta pode ser entregue pessoalmente ou pelos correios.  
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 A informalidade é bastante comum nesse gênero textual, assim como expressões carinhosas, como se 

pode perceber no Caderno 2, no texto “Roma, a cidade eterna” (Atividade 18/p. 55), onde a Vovó Candinha usa 

esse gênero para se comunicar com seus netos.  

 

Gênero – Bilhete 

 Assim como a Carta, o Bilhete é um texto cuja finalidade é a comunicação entre pessoas.  

 Ambos são semelhantes também quanto aos elementos que apresentam em sua estrutura, mas o bilhete 

é uma comunicação mais rápida e bem mais simples.  

 Outras características dos bilhetes são a abreviatura da data e uma mensagem bem curta (geralmente em 

apenas um parágrafo). 

 

Gênero – E-mail 

O e-mail, abreviatura de “electronic mail”, traduzido para “correio eletrônico”, é uma ferramenta 

tecnológica conhecida por quebrar barreiras geográficas. Ele permite a troca de mensagens instantâneas entre 

pessoas de todo o mundo, desde que possuam computadores ou outros dispositivos com tal funcionalidade e com 

conexão à internet. 

Um e-mail possui basicamente duas partes: o cabeçalho e o corpo da mensagem. O cabeçalho é um 

conjunto de linhas que contêm as informações sobre a mensagem, como o endereço do remetente, o endereço 

do destinatário, a hora e a data do envio da mensagem e assunto da mensagem. 

 

Gênero – Lenda 

 As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem 

da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, 

medos, dúvidas e incompreensões. 

 Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder 

uma de suas principais características: a fantasia. 

As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se 

misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até 

mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são: Curupira, Saci-pererê, A sereia Iara, Mula-

sem-cabeça, Boto cor-de-rosa, Boitatá, entre outros. 

 

Gênero – Mito (grego) 

Semelhante ao gênero lenda, no mito conta-se uma história na qual se explica a origem de algo, de um 

lugar ou de um sentimento. Outra semelhança em relação às lendas é a presença de um narrador e de personagens, 

situando os acontecimentos em um lugar e em determinado tempo, que pode ser vago. Assim como outras 

narrativas, possui uma situação inicial, um conflito, o clímax e o desfecho ou fim. 

 

Gênero – Notícia 

A Notícia é o relato de fatos verídicos recentes e de interesse para a comunidade. Podem-se observar em 

sua estrutura: 1) Título (ou manchete): indica o tema central de forma que atraia a atenção do leitor; 2) “Lead” 

(lide): resumo das informações mais importantes do texto, no primeiro parágrafo; 3) Corpo do texto: 

detalhamento, onde se responde às perguntas: O Quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Para quê? 

O texto deve ser redigido em 3ª pessoa. A linguagem deve ser simples, porém com formalidade. Clareza e 

objetividade também são indispensáveis. 

Atenção: A notícia e a reportagem possuem a mesma estrutura. Entretanto, a finalidade da notícia é o registro 

imparcial dos fatos contados. Na reportagem, além de expor informações de forma mais aprofundada, o texto 
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pode também convencer o leitor acerca de uma ideia. Vale ressaltar que, enquanto a notícia é classificada quanto 

ao tipo como narrativa, a reportagem é um texto informativo, além de ser também mais longo.  

 

Gênero – Diário 

Tem sempre o autor como próprio destinatário do texto, fazendo uso de marcas subjetivas e linguagem 

informal. Na sua estrutura tem o registro da data, com o corpo do narrando os acontecimentos importantes do dia 

a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafar. Há muitas vezes o registro de ideias e opiniões sobre 

a realidade que cerca o escritor, com a expressão de sentimentos, para isso usa da sinceridade do emissor. Possui 

sempre o emprego da 1ª pessoa, com verbos no pretérito perfeito. 

 

Gênero – Adivinha 

Pergunta ou questão enigmática que geralmente exige resposta ou solução engenhosa. A questão-

problema proposta, geralmente à guisa de brincadeira, não raro, é formulada em versos metrificados e/ou 

rimados. A enunciação da ideia, fato, objeto ou ser vem envolta numa alegoria, procurando-se dificultar-lhe a 

descoberta. A interpretação da linguagem metafórica e/ou comparativa pode levar à decifração da adivinha. 

 

 

3. Tipo Textual – Instrucionais Injuntivos  

 

 Os textos classificados como procedimentos, instruções, orientações são aqueles cujo propósito é ensinar 

o leitor a fazer algo, seguindo um passo a passo ou etapas. 

 

Gênero – Instruções e Receita 

Nos gêneros textuais, Instruções e Receita faz-se uso da linguagem objetiva, simples e direta, uma vez que 

clareza é imprescindível para que a orientação seja facilmente entendida. A ordem ou sequência dos 

procedimentos é importante na execução dos passos ou etapas. Mudar essa ordem pode muitas vezes significar 

pôr em risco aquilo que se pretende fazer. 

Outra característica marcante desses gêneros é o uso dos verbos no modo imperativo. Em outros casos, 

pode-se também usar a forma nominal do infinitivo. 

Além das características mencionadas, o formato é bastante diferente de outros gêneros textuais. 

Geralmente textos procedimentais são organizados em tópicos. 

 

Gênero – Bula de remédio 

É um texto instrucional cuja finalidade é orientar as pessoas na utilização de um medicamento receitado 

pelo médico. Traz informações técnicas e nomenclaturas científicas, mas que auxilia a pessoa como tomar o 

medicamento e preservar a sua saúde. Importante que esse gênero permite várias outras finalidades textuais, mas 

tem como predominância a orientação ao leitor. 

 

 

4. Tipo textual: Expositivo  

O texto informativo é feito com a intenção de informar de forma clara e com precisão sobre determinado 

assunto. Eles podem fornecer dados, como em uma pesquisa, ou informações, tratando sempre da realidade, seja 

um assunto atual ou temas do passado. 

Também chamado de descritivo-informativo, esse tipo textual se propõe também a fazer descrição (de 

lugares, pessoas, sensações etc.), dar definições (como no caso de dicionários), ensinar (instrucional-didático). 

Outros gêneros informativos são as embalagens, as enciclopédias, os roteiros turísticos, as entrevistas etc. 
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Gênero – Informativo 

Textos classificados, quanto ao gênero, como informativos, apresentam informações precisas sobre o 

assunto de que tratam e devem tratar da realidade. 

Escritos em prosa (parágrafos), a sua linguagem tende a ser clara, objetiva e impessoal. 

 

Gênero – Verbete 

O verbete é um texto de caráter informativo e predominantemente descritivo, visto que seu objetivo é 

explicar um conceito, uma palavra, atribuindo-lhe um conjunto de significados e exemplos. Mais comumente, os 

verbetes são encontrados em um dicionário ou enciclopédia, e sua linguagem segue as normas padrão da língua, 

com um alto nível de formalidade. Como são destinados à consulta, são, normalmente, curtos e objetivos, 

facilitando o acesso e o entendimento e evitando termos que sejam subjetivos e estilísticos. 

 

Gênero – Reportagem 

Uma reportagem relata um acontecimento importante. Através dela, deve se transmitir uma informação 

com precisão, objetividade e clareza.  

Escrita por um jornalista que tenha estado no local em que o fato aconteceu ou que tenha apurado a fundo 

as informações relativas a ele, no texto, podem estar incluídas opiniões de especialistas sobre o assunto abordado. 

O escritor deve demonstrar capacidade intelectual, criatividade, sensibilidade quanto aos fatos e uma 

escrita coerente, que dinamize a leitura e a torne fluente. É muito importante fazer o uso adequado dos sinais de 

pontuação, para que, através da entonação, se dê vida ao texto. 

Uma reportagem pode ser televisionada, transmitida por rádio ou impressa. Ela é dividida em três partes:  

- a manchete: título da reportagem. 

- o lide: é um resumo, que tenta chamar a atenção do leitor para o texto. 

- o corpo do texto: desenvolvimento do texto. 

 

Gênero – Entrevista  

É um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer 

com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. É um texto 

fundamentalmente dialogal, representado pela conversação de duas ou mais pessoas, o entrevistador e o (s) 

entrevistado (s), para obter informações sobre algum assunto. Estruturalmente, a entrevista compõe-se dos 

seguintes elementos: Manchete ou título – Essa é uma parte que deverá despertar interesse no interlocutor 

envolvido, podendo ser uma frase criativa ou pergunta interessante. Apresentação – É o momento em que se 

apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado, sua 

experiência profissional e seu domínio em relação ao assunto abordado. Perguntas e respostas – Basicamente, é 

a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos.   

 

Gênero – Curiosidades 

 Outro texto informativo bastante atrativo é o gênero curiosidades, cuja finalidade é informar o leitor sobre 

aspectos importantes de vários assuntos. 

Pode ser de extensão curta ou um pouco mais longa, quando informa curiosidades sobre mais de um 

assunto.  

Usa linguagem simples, que deve ser, porém, clara e objetiva. Traz informações científicas, bizarras 

(estranhas), engraçadas, perguntas curiosas entre outras. 

 Um dos recursos empregados nesses textos é o uso de perguntas, que servem para chamar a atenção do 

leitor, bem como auxiliá-lo na compreensão do assunto.  

 

Gênero – Lista 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          5º ANO 
 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 29 

As listas são textos nos quais se relacionam objetos, pessoas, ações etc. Elas têm como finalidade organizar 

as palavras, facilitando sua localização. Podem ser organizadas seguindo-se uma sequência alfabética, numérica 

ou cronológica.  

Entre os exemplos podemos citar: as listas telefônicas, de compras, diário escolar, resultados de seleção, 

rotina de trabalho etc. 

 

Gênero – Infográfico 

São textos que aliam imagem e texto, complementando informações repassadas ao leitor. Conjugados a 

textos geralmente curtos, objetivos, que usam linguagem clara, os recursos visuais como desenhos, tabelas, 

fotografias, diagramas estatísticos etc., auxiliam na explicação das informações, sendo indispensáveis para a 

compreensão das mesmas. 

Os infográficos se subdividem em: 

- Enciclopédicos: explicam temas gerais, como o funcionamento do corpo humano, as definições de vírus, 

doenças etc.; 

- Específicos: se atêm a aspectos mais singulares, como os detalhes de como aconteceu um acidente. 

Os dois tipos de infográficos podem ainda ser subdivididos em outros dois: independentes (onde o 

infográfico por si só já informa algo) ou complementares, relacionados a outros textos. 

O gênero infográfico aparece constantemente no nosso cotidiano, vinculado a notícias, textos 

informativos, indicando como se chega a determinado lugar, ou a linha do tempo da vida de personalidades, da 

evolução de um país etc. 

 

Gênero – Rótulo 

Os rótulos são um tipo de texto que vem em questão de informar geralmente algumas coisas importantes 

sobre determinado produto, por exemplo, um rótulo de determinado refrigerante vem informando a quantidade 

de calorias, o fornecedor dessa marca, os ingredientes dessa bebida e outras informações. 

Ele representa um dos canais mais importantes de comunicação entre o produto e o consumidor, e se 

revela numa das principais estratégias de marketing para o comércio dos produtos em geral, pois através dele o 

fabricante pode informar, persuadir e vender a sua produção. 

 

Gênero – Gráficos e Tabelas 

Os gráficos são uma representação de dados obtidos nos experimentos na forma de figuras geométricas 

(diagramas, desenhos, figuras ou imagens) de modo a fornecer ao leitor uma interpretação de informações de 

forma mais rápida e objetiva. 

Possui uma mescla de linguagem verbal e não verbal, com a obrigatoriedade de um título que traz o 

assunto a ser exposto, os diagramas com informações horizontais e verticais, a fonte que é responsável pelos 

dados apresentados. 

A informática possibilitou o uso de recursos antes não disponíveis, que agilizam o trabalho, bem como 

propicia a criação de mapas, figuras e gráficos mais elaborados. 

Existe uma grande diversidade nas formas de representação gráfica e a crescente utilização de softwares 

específicos favorece a execução dos mesmos. A escolha da forma a ser utilizada está diretamente relacionada com 

o tipo de dado e o objetivo do gráfico. 

Os gráficos devem ser autoexplicativos e de fácil compreensão, de preferência sem comentários 

inseridos. Logo são requisitos básicos de um gráfico: simplicidade e clareza. Em trabalhos científicos a finalidade 

principal dos gráficos é evidenciar informações. 

As tabelas são a assimilação das informações geradas pelos dados de experimentos é mais fácil quando 

as mesmas estão dispostas em tabelas. Uma tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de 

forma (colunas e linhas) para fins de comparação. A apresentação em formas de tabela deve expor os dados de 
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modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Devem conter todas as informações para uma completa compreensão 

do texto, dispensando outras consultas, apresentados de maneira simples e objetiva e de preferência em uma 

página. A estrutura também segue o mesmo padrão dos gráficos. 

 

Gênero – Placas de trânsito 

Textos de amplo uso social nas vias de trânsito misturam a linguagem verbal e não verbal, embora muitos 

casos tenham apenas linguagem não verbal, têm como principal fonte de informações os símbolos e cores neles 

inseridos. 

As placas de sinalização consistem numa parte importante do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas, 

uma vez que os direcionam a seguir determinadas condutas. Têm, de modo geral, a função de comunicar aos 

integrantes do trânsito informações acerca da utilização do tráfego nas vias públicas. 

Suas finalidades, então, são, basicamente, orientar, indicar e advertir, direcionando o sentido do fluxo, 

indicando rotas alternativas, orientando sobre proibições e obrigações, e advertindo sobre condições do trecho 

etc. 

a) Placas de regulamentação têm função imperativa, ou seja, determinam o tipo de regularidade que deverá ser 

adotada na localidade em que estiverem expostas. Informam sobre proibições, obrigações e restrições. 

b) Placas de indicação, ao contrário das regulamentares, não têm caráter imperativo. Sua finalidade é unicamente 

informativa. Suas indicações envolvem mensagens educativas, identificação de vias, orientação de percurso, 

serviços auxiliares e possíveis direções. 

c) Placas de advertência têm objetivo de alertar, como o próprio nome sugere, sobre possíveis adversidades no 

caminho, situações de perigo. Sua função é recomendar precauções a serem tomadas. 

 

Gênero – Blog 

É um gênero textual digital veiculado na internet que serve como meio de comunicação virtual, tal qual o 

e-mail. Entretanto, o e-mail se aproxima mais da carta pessoal e do bilhete, enquanto os blogs dos diários pessoais. 

Os blogs são páginas na internet (web) em que os blogueiros (autores do blog), divulgam informação 

sejam pessoais ou sobre outros temas. Sendo assim, eles são importantes ferramentas de interação da 

modernidade. 

O termo blog é uma abreviação da palavra inglesa “weblog” que surge da união dos vocábulos “web” (teia) 

e “log” (diário de bordo). 

Qualquer pessoa ou grupo pode criar um blog gratuito. As principais páginas para a criação de blogs são: 

blogger, blogspot, wordpress, wix, tumblr etc. Existem diversos tipos de blogs: pessoais, literários, artísticos, 

moda, educação, notícias, profissionais etc. 

Neles, além de texto, as pessoas podem inserir imagens, músicas, vídeos e, portanto, o blog utiliza a 

linguagem verbal e não-verbal. No tocante à linguagem, ela se diferencia dependendo do objetivo ao qual se 

pretende. Ou seja, pode apresentar uma linguagem mais informal ou coloquial e, noutros casos, uma linguagem 

mais cuidada ou formal. 

 

 

5. Tipo Textual: Argumentativo-persuasivo 

 

Tem como intenção persuadir, convencer o leitor a respeito de determinada ideia, opinião ou ponto de 

vista. Pode ser organizado em parágrafos, nos quais se usam argumentos para defender uma tese ou podem ser 

textos mais curtos, como cartazes, anúncios, avisos, placas, convites, entre outros, nos quais há um slogan, palavra 

ou frase curta que encerra uma ideia, características de um produto ou de um serviço. 
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Em relação à estrutura, não há um formato específico para os textos argumentativos, chegando a variar 

até mesmo entre textos de mesma classificação de gênero. Por exemplo: convites de aniversário e convites de 

casamento, cartazes para divulgação de festas e cartazes de campanhas de vacinação, entre outros. 

A linguagem nesses textos deve ser clara e objetiva, para que o leitor seja levado a mudar de opinião ou 

ser convencido pelo autor. Em algumas ocasiões, porém, os argumentos podem ser defendidos em frases mais 

curtas e sutis, como os slogans, que apesar de breves são responsáveis pelo aumento rápido da quantidade de 

consumidores, convencidos por frases e imagens associadas à ideia de felicidade, vida saudável, realização de 

sonhos entre outras.  

Nos textos argumentativos, sobretudo nos mais longos, faz-se uso de períodos/frases conclusivas, verbos 

fortes, comandos imperativos e adjetivos. 

 

Gênero – Texto de Opinião   

O gênero Texto de Opinião é organizado em parágrafos. A distribuição destes no texto é feita da seguinte 

maneira:  

- Introdução: apresentação da ideia central.  

- Desenvolvimento: fundamentação da ideia central por meio da apresentação de argumentos, os quais devem 

comprovar a tese ou ponto de vista do autor.  

- Conclusão: retomada da ideia central, arrematando os argumentos defendidos no desenvolvimento.  Não há 

definição quanto a que tamanho deve ter um parágrafo. Recomenda-se, porém, clareza na apresentação dos 

argumentos e na defesa do ponto de vista, pois os parágrafos devem apresentar concatenação (vínculo) entre si. 

O encerramento de um parágrafo deve ser feito quando se conclui o argumento apresentado e se prepara para o 

ponto seguinte (outro argumento ou o arremate da ideia central). 

 

Gênero – Capa de livro 

As capas de livros e revistas mensais trazem sempre um forte apelo, pelo impacto das imagens e dos 

recursos visuais, situando-se no intermédio entre jornalismo e publicidade. Nesse processo, articulam-se 

referenciais de caráter informativo e os efeitos conotativos, no intuito de seduzir o leitor/consumidor. 

É um gênero sincrético ou multimodal, que conjuga o verbal e o não verbal, cuja leitura é imprescindível 

para a construção do sentido. No caso do texto não verbal, é preciso considerar que a imagem fotográfica é 

inquestionável em sua veracidade, sendo ela “o real” para grande parte de leitores. Com isso, dá-se abertura para 

se questionar o compromisso da produção midiática, que conduz à apreensão desses fatos num viés 

interpretativo/ideológico de um grupo social, cujos interesses não se podem medir. 

 

Gênero – Resenha 

É um gênero textual no qual são apresentadas as características essenciais de um filme, livro, peça de 

teatro. Numa resenha, o autor comenta e avalia de forma crítica a qualidade dessa obra. 

A finalidade de uma resenha é informar o leitor sobre o assunto tratado no filme, livro ou peça de teatro, 

destacando os aspectos positivos e/ou negativos. Em algumas resenhas, além de argumentos para convencer o 

leitor a assistir ou não ao filme, podem ser encontradas informações como o nome original da obra, do diretor, a 

duração, entre outras, assemelhando-se, com isso, à sinopse, que também traz essas informações. Mas, os 

objetivos dos dois gêneros diferem. 

As resenhas geralmente são publicadas em jornais, revistas e em sites de divulgação de filmes: a linguagem 

é clara, objetiva e muitas vezes informal, aproximando-se da linguagem das crianças e dos adolescentes, nos casos 

de filmes direcionados a esse público. 
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Gênero – Sinopse 

A sinopse é um gênero que levanta hipóteses sobre o que irá acontecer em filmes, novelas que se deseja 

assistir ou livros que se deseja ler. 

A finalidade da sinopse de um filme é ajudar as pessoas a decidirem o que irão assistir. Nela, indicam-se 

fatos que iniciarão a história, mas, só até certo ponto, a fim de causar curiosidade e interesse das pessoas pela 

solução do conflito.  

Sinopses e resenhas têm bastantes semelhanças. É preciso cautela para não as confundir. A resenha 

apresenta informações e características de uma obra, fazendo uma crítica da mesma, enquanto a sinopse levanta 

informações iniciais, com o propósito de gerar curiosidade no leitor para que ele seja convencido a assistir ao filme. 

Entre as semelhanças desses dois gêneros estão as indicações do nome original da obra, do diretor, a 

duração, ano de lançamento, gênero (público-alvo) etc.; a linguagem clara, geralmente informal e a estrutura em 

parágrafos. 

 

Gênero – Folheto Turístico 

Os folhetos são textos usados para persuadir as pessoas a mudarem de ideia sobre algum assunto, mudar 

de atitude sobre hábitos de higiene, prevenção de doenças ou onde se deseja passar férias.  Quanto ao formato, 

variam bastante, mas, na maioria dos casos, por serem distribuídos nas ruas, precisam ser pequenos e geralmente 

na forma retangular. Também é comum o uso de imagens, gráficos, logomarcas, associadas a frases ou pequenos 

parágrafos. Sua linguagem deve ser objetiva, clara, para que a mensagem seja entendida sem dificuldade. O 

público-alvo é bem definido. 

 

Gênero – Campanha 

Os textos publicitários são um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de 

natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer 

o leitor para a compra de produtos e/ou serviços. 

Geralmente são encontrados nos meios de comunicação: jornal, revista, televisão, rádio, internet, 

outdoors, dentre outros. Os textos publicitários são textos sugestivos, retóricos e persuasivos os quais contém 

uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. 

 

Gênero – Campanha Comunitária 

O objetivo principal é esclarecer a população sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, mobilizá-

la, persuadi-la a colaborar.  Dessa forma, desde o início, o texto deve-se compor de verbos expressos no modo 

imperativo, já que a finalidade é essa (persuadir). Assim, a linguagem utilizada, sempre variando com o público 

para o qual é destinada, tem de estar adequada ao contexto comunicativo, bem como se mostrando um tanto 

quanto atrativa, geralmente expressa em letras garrafais, grandes. 

 

Gênero – Anúncio 

O gênero textual “anúncio” tem como finalidade divulgar produtos ou serviços, na tentativa de persuadir 

(convencer) o interlocutor a comprar algo ou contratar serviços de alguém.  

Assim como o Cartaz, o anúncio é um texto conciso, cuja linguagem deve ser clara e bastante objetiva. 

Nesse gênero também se faz associação entre a linguagem escrita (através de slogans) e a linguagem não verbal, 

através de imagens atrativas para o leitor. 

Há diversos tipos de anúncios: para vender, trocar, alugar imóveis, veículos, entre muitos outros. Os 

formatos desses textos são também bastante variados. Os suportes desse gênero podem ser revistas, jornais, 

outdoors, TV, internet entre outros. 
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IMPORTANTE: Anúncios – Classificados – Propagandas 

Os anúncios variam bastante também quanto ao formato. Em alguns casos, confunde-se sua classificação 

com a de outros gêneros. Os classificados, por exemplo, são também chamados de anúncios classificados. Têm 

como objetivo persuadir o leitor a vender, trocar, comprar produtos ou serviços. Seu formato, porém, é bem 

específico: possui um título, retrata as características do produto ou serviço e estabelece um canal entre quem o 

criou e o interlocutor, por meio de telefone, endereço ou e-mail. Os classificados, ao contrário de outros anúncios, 

não utilizam imagens ou ilustrações. 

Outra discussão gira em torno da possível diferença entre Anúncio e Propaganda. Alguns autores os 

definem como sinônimos. Outros gêneros diferentes, explicando que nas propagandas objetiva-se a persuasão de 

ideias, ideologias ou doutrinas, enquanto os anúncios estimulam o aspecto promocional e comercial. Há autores, 

entretanto, que invertem essa definição, atribuindo à propaganda o caráter comercial. 

 

Gênero – Convite 

Tem uma estrutura composta de destinatário, o evento para o qual está sendo convidado, local e data do 

evento e remetente. A função do convite é passar as informações de hora, data, local, dentre outras e é claro, o 

de convidar. Mas também tem outro papel significativo, o de motivar os convidados para o evento. 

 

Gênero – Cartum  

É um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe situações por 

meio do grafismo e humor. Abrange, hoje, praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica: 

jornais, revistas e a internet. 

O termo cartum é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon (cartão) e que tem origem na palavra 

italiana cartone. Utiliza-se de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias. 

A aplicação do termo ocorreu pela primeira vez em 1840, pela revista Punch. A publicação divulgou uma 

série de cartuns em uma paródia aos frescos do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira 

aos acontecimentos da política econômica da época. 

Por meio do cartum, o veículo expõe a opinião, e ponto de vista em um desenho que pode, ou não, ser 

acompanhado de legenda. Também pode ser considerada uma forma de levar ao público leitor de maneira 

diferenciada e rápida ao debate sobre os mais variados temas da atualidade. 

Esse tipo de gênero jornalístico empresta das artes plásticas os elementos necessários para a apresentação 

ágil da mensagem transmitida pelo interlocutor. O grafismo, se utilizando do humor, satiriza situações, momentos 

e pessoas. 

 

Gênero – Charge 

Tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse 

público. Muito usado em jornais e revistas por causa do cunho político e social. 

É o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A charge pode vir com 

um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas. Mas também costuma apresentar pessoas 

envolvidas na política, devido ao seu teor crítico. Podendo conter ou não legendas e balão de fala, faz uso do 

humor.  

De origem francesa, “charger” quer dizer “carga”, ou seja, o uso do exagerado para representar alguma 

situação ou alguém de forma cômica.  A primeira charge publicada no Brasil tinha o título “A Campanha e o Cujo", 

criada por Manuel José de Araújo, em 1837, em Porto Alegre. 

Surgiram no século XIX e trouxeram à tona a necessidade do público de expressar indignação e insatisfação 

com o governo vigente. O leitor, através da charge, encontra caminhos para entender os acontecimentos ocorridos 

no mundo todo. O profissional que as desenha, chargista, precisa ter conhecimento dos assuntos em pauta para 

poder retratá-los e transmiti-los de forma objetiva. 
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Gênero – Classificados de Jornais 

As características estão ligadas principalmente ao modo como os textos são escritos e as informações 

empregadas, sendo da forma mais objetiva possível. 

A sua principal particularidade é a persuasão, visto que o principal objetivo é convencer o maior número 

de leitores. Outra finalidade é a divulgação de aluguéis, vagas de emprego ou até mesmo colocar o serviço à 

disposição de algum contratante. Os anúncios assumem naturezas distintas: venda, troca, aluguel de imóveis, 

veículos, objetos, entre outros. 

A grande maioria apresenta a seguinte estrutura: 

Título: o anunciante deve utilizar da forma mais chamativa possível, sendo direto e bem atrativo, no intuito de 

convencer o leitor, que deve se sentir atraído pelo conteúdo presente no desenvolvimento. 

- Corpo do texto: nele é colocada a descrição do que está sendo anunciando, todas as particularidades inerentes 

ao produto. É necessário que esteja de forma objetiva, clara e com um alto teor de induzimento. 

- Contato: é de extrema importância para manter uma relação entre o emissor e o receptor. 

 

 

É preciso saber mais! 

 

Intertextualidade e Heterogeneidade 

 

A intertextualidade evidencia-se como uma mescla de funções e formas de gêneros diversos num dado 

gênero. Você pode entender a intertextualidade como uma relação de intergêneros, isto é, um gênero elaborado 

com elementos que remetem a outro gênero.  Um dialogando com o outro. 

Atenção: Intertextualidade = intergêneros = um gênero com a função de outro 

Em princípio, isto não deve trazer dificuldade interpretativa nem para o aluno, tampouco para você, já que 

o predomínio da função persuasiva supera a forma na determinação do gênero poema, o que evidencia a 

plasticidade e dinamicidade dos gêneros. Um aspecto interessante no texto mencionado é que ele apresenta uma 

configuração híbrida, tendo o formato de um poema para o gênero artigo de opinião. Isso configura uma estrutura 

intergêneros, uma relação intertextual. 

Essa relação de intertextualidade deve ser distinguida da questão da heterogeneidade tipológica do 

gênero, que diz respeito ao fato de um gênero realizar várias sequências de tipos textuais. Toma-se, por exemplo, 

um texto que, embora seja classificado como Carta, traz em um de seus trechos o mito sobre “A fundação de 

Roma”, em outros trechos a exposição do conteúdo sobre a história da fundação de Roma, e em outros trechos, a 

fala da avó se coloca de forma argumentativa. Dessa forma, temos a presença das tipologias narrativa, expositiva 

e argumentativa dentro de um único texto. O que configura a presença da heterogeneidade tipológica. 

Atenção: heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de vários tipos 

Resumidamente, entendemos que um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda 

continuar sendo aquele gênero. Um gênero deve ser determinado pela ação que ele aparece para realizar-se, 

nem pelo conteúdo que reporta, nem pela forma física. 

 

É assim que se fala! 

 

Um dos recursos mais usados para desenvolvimento do léxico (vocabulário) é o uso do dicionário. Antes 

de orientar sua utilização nas aulas, o professor deve orientar os estudantes a utilizarem outras estratégias para 

tentarem entender o sentido de palavras das quais desconheçam o significado.  

a - Pode-se buscar o sentido de uma palavra ou expressão analisando o contexto em que ela aparece, na frase ou 

no período; 

b - Outra maneira é comparando esta palavra com outras que tenham uma estrutura semelhante; 
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c - Também se pode pedir aos alunos que troquem a palavra ou expressão por outra e pedir que expliquem o 

significado, comparando para saber se houve mudança de significado ou se a palavra manteve o significado 

original; 

d - Outro uso do dicionário pode ser a solicitação da verificação da escrita correta das palavras, por parte dos 

alunos. 

e -O dicionário também pode ser utilizado para a identificação da classe gramatical das palavras. No caso dos 

alunos do 1º ano, a classe gramatical é trabalhada ainda sem referência ao seu nome formal. 

Nas atividades do bloco Conversando com o texto, explore também o desenvolvimento do vocabulário 

dos estudantes (léxico) através do estudo de expressões informais, termos da linguagem científica, da linguagem 

poética, da linguagem estrangeira (estrangeirismos), além de novas palavras. 

 Lembre-se de orientar o uso dessas novas palavras e expressões nas produções textuais, nas respostas das 

atividades e quando forem se expressar oralmente. Assim, amplia-se e se qualifica o uso que fazemos das palavras. 

 

 

É assim que se escreve! 

 

Os blocos AB Conhecer e Vai-vem das palavras contém atividades cujo propósito é o desenvolvimento dos 

aspectos gramaticais da Língua Portuguesa. Nesses blocos, aborda-se a língua sob os seguintes aspectos:  

• Sintático: parte da língua na qual se estuda o modo como o falante organiza e relaciona as palavras em 

uma oração; 

• Semântico: estuda os sentidos das palavras, de acordo com o contexto; 

• Morfológico: estuda os morfemas, ou seja, tudo que nos diz sobre gênero e número dos substantivos; 

tempo, modo, número e pessoa de um verbo e demais classes gramaticais. 

 

MORFOLOGIA 

1. FONEMAS E SONS 

Alfabeto  

Princípio alfabético  

O desenvolvimento do processo de escrever implica o conhecimento da estrutura fonológica e a aptidão 

para analisar os segmentos desta estrutura; esse conhecimento tornará possível a elaboração de representações 

fonológicas sempre mais próximas às exigidas para a decodificação do sistema de escrita do tipo alfabético 

(Escoriza, 1991). O conhecimento da escrita, ou seja, a identificação de uma notação escrita é anterior ao domínio 

do processo de escrever: o leitor iniciante sabe que é uma escrita, que não é um desenho, mesmo sem saber 

escrever. Para desenvolver o processo de escrever, o escrevente inicial precisa conhecer as unidades linguístico-

fonológicas de uma palavra: rimas, sílabas, unidades intrassilábicas, fonos/sons e fonemas. Nesse processo de 

construção da capacidade linguística, a intervenção educativa forma parte integrante. Portanto, o professor 

precisa compreender o processo de transição da oralidade para a escrita que o leitor/escritor inicial desenvolve 

para poder contribuir. 

Grafemas representam fonemas: este é o princípio alfabético. Os grafemas são as letras do alfabeto e 

os fonemas são os valores sonoros da língua. O princípio alfabético é a base, a razão de ser de Sistema Alfabético 

de Escrita. Há outras formas de representar as ideias, como nos sistemas pictográficos. Ou de representar as 

palavras, como no sistema silábico. Nos sistemas alfabéticos, as letras representam os fonemas da língua. 

A ordem alfabética é a organização de itens de acordo com suas letras iniciais de A a Z, por uma ordem 

crescente ou decrescente de letras. 

Com a nova reforma ortográfica que entrou em vigor em 2009, as letras K, W e Y voltaram a ser utilizadas 

e com isso nosso alfabeto passou a contar com 26 letras. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 
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Separação silábica 

A sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Em português, o 

elemento essencial da sílaba é a vogal.  

Quanto à sua constituição, a sílaba pode ser simples ou composta, e esta última aberta (ou livre) ou 

fechada (ou travada). Diz-se que a sílaba é simples quando é constituída apenas por uma vogal: e, há, ah! Sílaba 

composta é a que encerra mais de um fonema: ar (vogal + consoante), lei (consoante + vogal + semivogal), vi 

(consoante + vogal), ou (vogal + semivogal), mas (consoante + vogal + consoante).  

A sílaba composta é aberta (ou livre) se termina em vogal: vi; é fechada (ou travada) em caso contrário, 

incluindo-se a vogal nasal, porque a nasalidade vale por um travamento de sílaba: ar, lei, ou, mas, um.  

Quanto ao número de sílabas, dividem-se os vocábulos em: 

a) monossílabos (se têm uma sílaba): é, há, mar, de, dê;  

b) dissílabos (se têm duas sílabas): casa, amor, darás, você;  

c) trissílabos (se têm três sílabas): cadeira, átomo, rápido, cômodo;  

d) polissílabos (se têm mais de três sílabas): fonética, satisfeito, camaradagem, inconvenientemente.  

Quanto à posição, a sílaba pode ser inicial, medial e final, conforme apareça no início, no interior ou no 

final do vocábulo:  

fo né ti Ca 

inicial medial medial Final 

 

Encontros vocálicos  

Chamam-se semivogais as vogais i e u (orais ou nasais) quando assilábicas, as quais acompanham a 

vogal numa mesma sílaba. Os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, tritongos e hiatos. Representamos as 

semivogais i (e) por /y/ e u (o) por /w/.  

Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa, na mesma silaba: pai, mãe, água, 

cárie, mágoa, rei. Sendo a vogal a base da sílaba ou o elemento silábico, é ela o som vocálico que, no ditongo, se 

ouve mais distintamente. Nos exemplos dados são vogais: pAi, mÃe, águA, cáriE, mágoA, rEi.  

Observação: Os ditongos, como os demais encontros vocálicos, podem ocorrer no interior da palavra 

(dizem-se intra verbais: pai, vaidade) ou pela aproximação, por fonética sintática, de duas ou mais palavras (dizem-

se inter verbais: certa idade, inculta e bela).  

Os ditongos podem ser:  

a) crescentes e decrescentes 

b) orais e nasais 

Crescente é o ditongo em que a semivogal vem antes da vogal: água, cárie, mágoa.  

Decrescente é o ditongo em que a vogal vem antes da semivogal: pai, mãe, rei.  

Como as vogais, os ditongos são orais (pai, água, cárie, mágoa, rei) ou nasais (mãe).  

Os ditongos nasais são sempre fechados, enquanto os orais podem ser abertos (pai, céu, rói, ideia) ou 

fechados (meu, doido, veia). Nos ditongos nasais, são nasais a vogal e a semivogal, mas só se coloca o til sobre a 

vogal: mãe. 

Tritongo é o encontro de uma vogal entre duas semivogais numa mesma sílaba. Os tritongos podem 

ser orais e nasais. Orais  

1) /way/: quais, paraguaio; 2) /wey/: enxaguei, averigueis; 3) /wiw/: delinquiu. 

Nasais 

1) /wãw/: mínguam, saguão, quão; 2) /wẽy/: delinquem, enxáguem; 3) /wõy/: saguões. 

Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes por guardarem sua individualidade fonética: 

saída, caatinga, moinho. Isto se dá porque a passagem da primeira para a segunda se faz mediante um movimento 

brusco, com interrupção da voz. 
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Acento de intensidade 

Numa palavra nem todas as sílabas são proferidas com a mesma intensidade e clareza. Em sólida, barro, 

poderoso, material, há uma sílaba que se sobressai às demais por ser proferida com mais esforço muscular e mais 

nitidez e, por isso, se chama tônica: sólida, barro, poderoso, material. As outras sílabas se dizem átonas e podem 

estar antes (pretônicas) ou depois (postônicas) da tônica: po – de – RO – so (RO sílaba tônica, demais sílabas 

átonas). 

Diz-se que nas sílabas fortes repousa o acento tônico do vocábulo (acento da palavra ou acento 

vocabular). Existem ainda as sílabas semifortes chamadas subtônicas que, por questões rítmicas, compensam o 

seu afastamento da sílaba, tônica, fazendo que se desenvolva um acento de menor intensidade – acento 

secundário.  

 

Posição do acento tônico 

Em português, quanto à posição do acento tônico, os vocábulos de duas ou mais sílabas podem ser:  

a) oxítonos: o acento tônico recai na última sílaba: material, principal, café;  

b) paroxítonos: o acento recai na penúltima sílaba: barro, poderoso, Pedro;  

c) proparoxítonos: o acento tônico recai na antepenúltima sílaba: sólida, felicíssimo. 

 

Acentuação: 

- Oxítonas: são acentuadas as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), como em babá, café, cipó (babás, cafés, 

cipós). Também são acentuadas as oxítonas terminadas em EM (amém, também) e ENS (parabéns). 

Observação: A regra para a acentuação de monossílabos é semelhante à da acentuação das oxítonas. Os 

monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s) e O(s) são acentuados. 

Exemplos: PÁ – RÉ – NÓ. 

 

- Proparoxítonas: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

Exemplos: pálido, lépido, lâmpada etc. 

 

A acentuação das palavras paroxítonas; 

1. Os acentos agudos ou circunflexos devem aparecer nas paroxítonas terminadas em: R - Câncer, revólver 

X - Fênix, tórax  

N - Hífen, Éden  

L - Amável, difícil 

Dica: Aconselha-se, para se lembrar desta regra, a memorizar as letras R X N L associando-as à palavra ROUXINOL. 

 

2. As demais paroxítonas a serem acentuadas terminarão em 

I - Júri, pônei  

IS - Lápis, fósseis 

Ã/ÃS - Órfã, ímãs  

ÃO/ÃOS - Sótão, órgãos  

US - Bônus, vírus  

UM/UNS - Fórum, álbuns  

PS - Bíceps, fórceps 

 

Novos tempos, novas mudanças – Novo acordo ortográfico 

1. Nos acentos gráficos: 

a) Palavras terminadas em “ôo(s)” perdem o acento circunflexo: voo(s), enjoo(s), perdoo, magoo, abençoo, etc. 
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b) Verbos terminados em “êem” perdem o acento circunflexo: eles creem, deem, leem, veem, releem, preveem 

etc. 

Observação: as formas plurais dos verbos TER e VIR e seus derivados mantêm o acento circunflexo: eles têm, eles 

vêm, eles detêm, eles intervêm etc. 

c) A vogal tônica do hiato formado com ditongo decrescente perde o acento agudo: fei-u-ra, bai-u-ca, Bo-cai-u-va 

etc. 

Observação: o acento agudo permanece se o hiato não é formado com ditongo decrescente: sa-ú-de, ga-ú-cho, 

con-te-ú-do, sa-í-da, pre-ju-í-zo etc. 

d) Os ditongos abertos “éi” e “ói”, em palavras paroxítonas, perdem o acento agudo: i-dei-a, as-sem-blei-a, ge-lei-

a, eu-ro-pei-a, joi-a, eu a-poi-o, he-roi-co, as-te-roi-de, an-droi-de etc. 

Observação.: o acento agudo permanece nas palavras oxítonas e nas monossílabas: papéis, anéis, pastéis, herói, 

destrói, troféu, chapéu, réu, céu, dói etc. 

e) Palavras homônimas que perderam o acento diferencial de timbre ou tonicidade: ele para, o(s) pelo(s), eu me 

pelo (tu te pelas, ele se pela), o(s) polo(s), a pera. 

Observação: o verbo PÔR e a forma PÔDE (passado do verbo PODER) mantiveram o acento circunflexo. 

 

2. No uso do trema: 

Foi abolido: frequente, consequência, tranquilo, aguentar, bilíngue, linguiça, arguição, etc. 

Observação: o trema só foi mantido nas palavras derivados de nomes estrangeiros: mülleriano... 3ª) No uso do 

hífen: 

 

Perdem o hífen: 

a) Palavras compostas com elemento de conexão: dona de casa, pé de cabra, quartas de final, mão de obra, dia a 

dia, passo a passo, sobe e desce, disse me disse etc. 

Observação: as palavras ligadas à zoologia e à botânica mantiveram o hífen: joão-de-barro, copo-de-leite, etc. 

b) Palavras derivadas com prefixos dissílabos terminados em vogal, se a palavra seguinte não começar por “H” 

ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: autoatendimento, autorretrato, autossustentável, antivírus, antiético, 

antissocial, antirracista, infraestrutura, contraindicação, minissaia, minirreforma etc. 

 

Observação: o hífen se mantém se a palavra seguinte começar por “H” ou “vogal igual” à vogal final do prefixo: 

auto-hipnose, anti-horário, infra-hepático, mini-hospital, contra-ataque, sobre-erguer, anti-inflacionário, anti-

inflamatório, auto-observação, micro-ondas etc. 

c) Todas as palavras derivadas com o prefixo “co-“: coprodução, cofundador, coirmão, coabitar, coerdeiro, 

cosseno, corresponsável, etc. 

d) Todas as palavras formadas com o advérbio NÃO ficam separadas sem hífen: não fumante, não agressão, não 

governamental, não pagamento etc. 

 

GRAFEMAS E FONEMAS 

a- A letra C pode representar os fonemas /k/ e /s/.  

- Antes de A, O e U, o C representará o som /k/. Esse som será também reproduzido pelo C antes de 

consoantes.  

 - Antes de Ee de I, pronuncia-se o C da seguinte maneira: /s/. 

Observações: O som /s/ pode ser reproduzido antes de A, O e U utilizando-se o Ç (cê cedilhado). O Ç (cê cedilhado) 

não pode, no entanto, ser usado no início das palavras. 

 

b- As letras S, C, X e o Z podem representar o som /s/. 

- O som /s/ será representado: 
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- pelo S no início e no fim de algumas palavras; 

- pelo C, antes de Ee de I; 

- pelo X, no meio de algumas palavras como máximo, próximo etc.; 

- pelo Z, no final de algumas palavras. 

 

c- Além da letra C, as letras QU podem, juntas, representar o som /k/, quando for utilizado antes de “e” e de “i”. 

 

d- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 

exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 

 

e- As letras X e CH podem representar o som /ch/.  

- Trata-se de uma irregularidade da Língua Portuguesa. Portanto, para aprender o seu uso, deve-se fazer 

exercícios que abordem palavras escritas com essas letras. 

 

f- O som de O e de U no final das palavras.  

Para escolher corretamente entre as letras O ou U no final das palavras, verifique qual é a sílaba mais forte da 

palavra. Se a sílaba tônica for a penúltima, como em CARRO, deve-se escrever O no final. Caso a sílaba mais forte 

seja a última, como em CAJU, então, deve-se escrever U no fim, e sem acento.  

Observação: A letra U só será acentuada quando ficarem isoladas na sílaba (hiato), no meio da palavra (SA-Ú-DE) 

ou no final (A-CA-RA-Ú, GRA-JA-Ú). 

 

g- Os fonemas /f/ e /v/ são exemplos de sons consonantais representados exclusivamente por duas letras, o F e o 

V. Não podemos, portanto, confundi-los ao escrever palavras como CAVALO e FAZER. 

 

h- Não temos dúvida alguma quando temos que escrever a letra G ou o J antes de A, O ou U, como quando vamos 

escrever as palavras GALINHA, GOSTO, GULA, JANELA, JOGO, JULGAMENTO. Já em palavras como GESTO e JEITO, 

pode-se hesitar entre escrever com G ou com J. O som reproduzido pelo G e pelo J nestas duas palavras é/ ʒ /. 

Nesses casos, não há regras específicas a não ser recorrer à etimologia (origem) das palavras. Por isso, leia muitos 

textos e preste bastante atenção quando esse som ocorrer. 

 

i- A letra S, além de representar o som /s/, pode também representar o som /z/. Para saber se devemos usar as 

letras S ou Z para representar o som /z/, é necessário procurar a origem da palavra. Se ela contiver S, ele será 

conservado; se tiver Z, conservará o Z; quando não contiver S nem Z, ela será escrita com Z. 

 

j - Para representar o som /R/ entre vogais (como em carro), escrevemos RR. Se esse som vier entre consoante e 

vogal (ou vice-versa), no início ou no final das palavras, deveremos escrever apenas R (como em prato, parto, 

Raimundo, gastar). 

 

k - No início das palavras, a letra H não representa som. Para representar algum som, o H deverá vir acompanhado 

das letras N, C e L, como em MANHÃ, ACHO e MOLHADO. Nesses casos, porém, não acontecem encontros 

consonantais, mas DÍGRAFOS. 

Os dígrafos ocorrem quando duas letras são usadas para representar apenas um som, podendo aparecer 

com duas letras repetidas ou “dobradas”, como em caRRo, goRRo, aSSado, foSSe; ou juntando letras diferentes, 

tal qual CHuva, gaNHava, oLHo, em que o H junta-se ao C, ao N e ao L para representar som. Há ainda os dígrafos 

QU, como em QUente e líQUido, e GU, como em GUitarra e GUerreiro. 
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l - Nas palavras com Z, esta consoante pode aparecer no início, no meio ou no fim das mesmas. Palavras com Z no 

início: Zanga, Zumbido; no meio: beleZa, certeZa; no fim: raiZ, cicatriZ. 

Uso da letra Z: 

- Em palavras derivadas de outras escritas com z no radical. Cicatriz – cicatrizar. 

- Em substantivos abstratos formados a partir de adjetivos mais os sufixos -ez ou –eza. Belo – beleza. 

- Em verbos formados com o sufixo verbal -izar a partir de substantivos formados pelo sufixo -ização, quando não 

houver um s no radical da palavra de origem. Canal – canalização – canalizar. 

- Em palavras terminadas em: -zinho, -zinha, -zito, -zita, -zal, -zeiro, -zarrão, -zona, -zorra, -zada e -zudo. 

Homenzinho, mulherzona, amorzinho.  

 

m- Para saber se devemos escrever “e” ou “i” no final de uma palavra, precisamos observar a sílaba tônica (a sílaba 

produzida com “mais força”). Quando a sílaba tônica for a última sílaba, devemos escrever a letra “i” (como em 

par-ti). Se a sílaba tônica for a penúltima sílaba (como em par-te), então, devemos escrever “e”. 

 

n- Antes de P e de B, quando houver um som nasal, devemos escrever sempre a letra M. A razão para esta regra 

deve-se ao modo como esses sons são produzidos. As consoantes P e B são chamadas bilabiais, ou seja, são 

produzidas pressionando os lábios, inferior e superior, da mesma forma como é produzido o som da letra M. 

 

o- Palavras terminadas com L e U se for verbo e estiver na 3ª pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como: 

cantou, falou, comprou e resolveu, será escrito com U, pois essa é a desinência (terminação) dos verbos para esse 

tempo, modo e pessoa. 

Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L, como em: Natal, farol, castiçal, avental, legal, fiel, 

espanhol etc.  

Observação: para alguns casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência – eu – é escrito 

com U: europeu, filisteu, hebreu.  

 

p- Além dos CH, NH, LH, QU, GU, RR e SS, o dígrafo SC, que representa o som / s / como nas palavras naSCer, 

creSCer, deSCendente etc. Cuidado, porém, para os casos em que cada letra representar um som. Por exemplo: 

piSCar, caSCa, páSCoa etc., onde cada letra reproduz um som diferente, / s / e / k /, respectivamente. 

 

q- GUE pertence ao grupo silábico GA, GUE, GUI, GO, GU. Na maioria das palavras, nas sílabas GUE e GUI, a vogal 

U não é lida, mas permite a diferenciação das sílabas GE e GI, cuja fonética corresponde a JE e JI. Em algumas 

palavras, a semivogal U é lida, como em bilíngue, lingueta e aguentar. Essa sílaba pode ocorrer no início (guerra), 

no meio (cegueira) e no fim das palavras (sangue).  

 

r- Palavras com QU têm uma particularidade importante. Dependendo da vogal que se segue, QU pode ser um 

dígrafo ou não. QU é considerado um dígrafo consonantal quando a junção das duas letras forma um único som 

consonantal, não sendo a vogal U pronunciada. Isso ocorre quando seguido das vogais e ou i. Exemplo: queda, 

quebra. QU não é considerado um dígrafo consonantal quando a vogal U é pronunciada, mantendo cada letra sua 

unidade sonora. Isso ocorre quando seguido das vogais A ou O. Exemplo: quase, enquadrar, aquoso, quociente. 

 

 

2. MORFOLOGIA 

COMPOSIÇÃO E DERIVAÇÃO  

Basicamente, existem na língua portuguesa dois processos que dão origem às palavras: composição e derivação. 

COMPOSIÇÃO 

No processo de composição, sempre há mais de um radical.  
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Ex.: duas palavras distintas que somadas dão um significado completamente novo, como no caso de “automóvel” 

= “auto” + “móvel”  

 

DERIVAÇÃO  

No processo de derivação, devemos partir de um determinado radical. 

Exemplos: palavra primitiva “mar”, dela podemos obter outras palavras novas, como “marinheiro”, “marujo”, 

“marítimo”, entre outras. 

Atenção: Os prefixos e sufixos fazem parte da formação das palavras derivadas. 

 

PREFIXOS 

Morfema que é adicionado antes do radical na palavra, modificando ou não seu sentido original. Podem ser 

prefixos de negação, de privação, de oposição, de duplicidade, de repetição e de distância, de reduplicação etc. 

Há prefixos de origem grega e latina que expressam sentido de 

a- contrário, privação, negação: i-, in-, im-, des-. 

Exemplos: ilegal, impossível, improdutivo, desleal. 

b- duplicidade: di-, bi-. 

Exemplo: dissílabo, bicampeão. 

 

SUFIXOS 

Morfema que sucede o radical da palavra, de forma que acaba por modificar seu sentido, alterando a classe 

gramatical a qual pertence. Podem ser nominais, verbais ou adverbiais. 

a- Sufixo ÃO que indica aumentativo de algo, maior ou algum valor pejorativo.   

Exemplo: casarão, latão, caldeirão, vozeirão, boqueirão, homenzarrão etc. 

b- sufixo INHA que indica diminutivo, afeto, carinho, ironia. 

Exemplo: casinha, lapisinho, papelzinho, mãozinha etc. 

c- sufixo de ofício:-EIRO, -EIRA. 

Exemplos: lanterneiro, bombeiro, copeira etc. 

d- sufixo de lugar: -IA, -DOURO 

Exemplos: delegacia, matadouro etc. 

e- sufixo de instrumento:-ADA, EIRO 

Exemplos: unhada, martelada, chuveiro etc. 

f- sufixo de ação: -ADA, -AGEM, -ANÇA, -ARIA, -ERIA, -ATA, -ÇÃO, -URA, -ELA, -ENÇA, -ÊNCIA, -MENTO, -OR, -ÃO, 

-EIRO 

Exemplos: cabeçada, aprendizagem, esperança, pirataria, selvageria, passeata correção, formatura, olhadela, 

parecença, continência, juramento, temor, discussão, tremedeira etc. 

g- sufixo de naturalidade: -ANO, - EIRO, -ENHO, -ENO, -ENSE, -ÊS 

Exemplos: Pernambucano, italiano, luterano, republicano, brasileiro, salvadorenho, chileno, cearense, português 

etc. 

h- sufixos verbais: forma verbos: 

Exemplos: dedo/dedilhar, chuva/chuviscar etc. 

i- sufixo adverbial: forma advérbios 

Exemplos: feroz/ferozmente etc. 

 

 

CLASSES GRAMATICAIS 

SUBSTANTIVO: palavra que dá nome/nomeia pessoas, lugares, objetos, sensações etc. 

Quanto à forma, os substantivos podem ser classificados em: simples, compostos, primitivos e derivados.  
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a) Quando o substantivo dá nome a pessoas, cidades, países etc., ele é chamado de substantivo PRÓPRIO. Outra 

dica importante é que ele sempre começa com letra maiúscula. 

b) Quando o substantivo nomeia categorias de seres e objetos, e não se refere a um ser ou objeto em especial, ele 

é classificado como substantivo COMUM.  

Os substantivos comuns são escritos iniciando com letra minúscula. 

SIMPLES- Quando possui apenas uma palavra ou um termo. Exemplos: tempo, flor, sol, chuva. 

COMPOSTO - Quando possui mais de uma palavra ou de um termo. Exemplos: passatempo, couve-flor, girassol, 

guarda-chuva. 

Os substantivos podem também ser classificados em PRIMITIVO (se a palavra estiver em sua forma original) ou 

DERIVADO (se forem formados a partir de outra palavra). 

Exemplo: pedra (primitivo) / caderneta (derivada de caderno). 

Os substantivos lâmpada e mala designam seres com existência própria, que são independentes de outros seres. 

São assim, substantivos CONCRETOS. Substantivo Concreto é aquele que designa o ser que existe, 

independentemente de outros seres. 

Obs.: os substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. 

O substantivo beleza designa uma qualidade. Substantivo ABSTRATO é aquele que designa seres que dependem 

de outros para se manifestar ou existir. A beleza não existe por si só, não pode ser observada. Só podemos observar 

a beleza numa pessoa ou coisa que seja bela. A beleza depende de outro ser para se manifestar. Portanto, a palavra 

beleza é um substantivo abstrato. 

Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser 

abstraídos, e sem os quais não podem existir. 

Quanto à classificação, os substantivos também podem ser COLETIVOS. Esses substantivos designam um conjunto 

de seres ou coisas de uma mesma espécie: bando, congresso, alcateia, povo, coro. 

 

As demais classificações do substantivo serão trabalhadas nos anos posteriores ao 4º ano. 

FLEXÃO DO SUBSTANTIVO: 

-gênero: masculino / feminino; 

- número: singular / plural. 

- grau do substantivo: 

- Aumentativo: quando for indicado aumento; 

- Diminutivo: quando for indicada diminuição; 

- Normal: quando não for indicada diminuição nem aumento do substantivo. 

Atenção: Existem ainda outros tipos de substantivos, como os simples e compostos, coletivos, concretos e 

abstratos, entre outros. 

 

Grau diminutivo do substantivo: 

- Analítico – acontece quando se acrescenta uma palavra para indicar a diminuição (casa pequena, pouco tempo). 

- Sintético – quando se acrescentam os sufixos INHO(A) ou ZINHO(A), como em cachorrINHO e leãoZINHO. 

 

FLEXÃO DE GÊNERO – masculino e feminino 

Na língua portuguesa há dois gêneros: o masculino, antecedido pelo artigo "o"; e o feminino, antecedido pelo 

artigo "a". 

Exemplos: 

o sabão – o carro – o colchão – o sol – o macarrão 

a espuma – a mesa – a colcha – a nuvem – a salada 

 

Os substantivos podem ser biformes e uniformes. 
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a) substantivos biformes – são aqueles que possuem duas formas para indicar o gênero. Exemplos de algumas 

formas de substantivos biformes. 

- Grande parte dos substantivos terminados em - o (forma masculina), mudam para - a (forma feminina). 

Exemplos: o menino – a menina / o boneco – a boneca. 

- Os substantivos terminados em -ão (forma masculina) podem passar para -ã, -oa ou ainda para -ona na forma 

feminina. 

Exemplos: o capitão – a capitã / o leão – a leoa / o valentão – a valentona. 

- Na maioria dos substantivos terminados em - or (forma masculina) acrescenta-se - a na sua forma feminina. 

Exemplos: o cantor – a cantora / o animador – a animadora / o vendedor – a vendedora. 

- Porém, alguns substantivos terminados em - or (forma masculina) substituem o sufixo - or por -eira em sua forma 

feminina. 

Exemplos: o lavador – a lavadeira / o arrumador – a arrumadeira. 

- Alguns substantivos terminados em - e (forma masculina) mudam a terminação para - a (forma feminina). 

Exemplos: o governante – a governanta / o mestre – a mestra / o monge – a monja 

- Nos substantivos terminados em - ês, l e z (forma masculina) acrescentamos - a no feminino. 

Exemplos: o camponês – a camponesa / o bacharel – a bacharela / o juiz – a juíza. 

- Alguns substantivos que indicam ocupação ou título formam o feminino com os sufixos - esa, - essa e - isa. 

Exemplos: o barão – a baronesa / o conde – a condessa / o sacerdote – a sacerdotisa. 

- Outros não se enquadram em nenhuma dessas normas, como: ateu – ateia / ator – atriz / avô – avó / embaixador 

– embaixatriz / europeu – europeia. 

 

b) Substantivos uniformes: são aqueles que possuem apenas uma forma para os dois gêneros. Eles podem ser 

comuns-de-dois, epicenos e sobrecomuns. 

Comuns-de-dois: São aqueles que diferenciam o gênero através da anteposição do artigo o (masculino) e do artigo 

a (feminino). 

Exemplos: o capitalista – a capitalista / o estudante – a estudante / o cliente – a cliente 

Epicenos: são os nomes de animais e plantas que diferenciam os gêneros acrescentando as palavras macho e 

fêmea. 

Exemplos: cobra macho – cobra fêmea / peixe macho – peixe fêmea 

Sobrecomuns: são aqueles que possuem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. 

Exemplos: a criança; o indivíduo; a testemunha. 

 

 

FLEXÃO DE NÚMERO – singular e plural 

a - Em geral, fazemos o plural das palavras acrescentando a letra S. Nos verbos, além de S, também indicam plural 

as desinências IS, M, AM, EM e ÃO. Há, porém, casos em que, ainda que terminem com essas letras, as palavras 

não estão no plural, como vemos em CAIS, SOM, TAMBÉM e PÃO (estas palavras não são verbos). 

 

b - Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL flexionam-se no plural, trocando o L por IS. Por exemplo: quintal 

- quintais; caracol – caracóis; hotel - hotéis 

Exceções: mal e males, cônsul e cônsules. 

 

c - Os substantivos terminados em ÃO fazem o plural de três maneiras. 

- substituindo o -ão por -ões: Por exemplo: ação - ações 

- substituindo o -ão por -ães: Por exemplo: cão - cães 

- substituindo o -ão por -ãos: Por exemplo: grão - grãos 
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d- Os substantivos terminados em M troca-se por NS: Por exemplo: item – itens; nuvem – nuvens. 

 

e - Substantivos terminados em -R, -Z E -S é feita acrescentando - ES à palavra no singular. Por exemplo: mulher - 

mulheres; hambúrguer - hambúrgueres; açúcar - açúcares; Além de -Z no singular para -ZES no plural: Por exemplo: 

raiz - raízes; gravidez – gravidezes. 

 

f – Palavras adjetivas terminadas em OSO, OSA, derivadas de substantivos como gosto e fama que derivam para 

gostoso e famosa, fazem plural com acréscimo de S. Gostosos e famosas. 

 

ADJETIVO: palavra que acompanha (aparece próxima ao) o substantivo, para fazer referência a uma característica. 

Diz-se, às vezes, que o adjetivo se refere a uma qualidade do substantivo (pessoa, objeto, lugar). 

Exemplo: país bonito (característica do país) 

     frutos gostosos, macios (características dos frutos) 

 

Locução adjetiva: é a junção de duas palavras (uma preposição e um substantivo) que equivalem a um adjetivo.  

Os adjetivos variam em gênero (masculino e feminino) e em número (singular e plural) conforme o 

substantivo que caracterizam: 

Exemplo: casa velha; casas velhas; 

Adjetivos simples e compostos 

Os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas um radical, ou compostos, sendo formados por dois 

ou mais radicais. 

- Exemplos de adjetivos simples 

A maçã é vermelha. 

O menino é muito bonito. 

- Exemplos de adjetivos compostos 

Meu vestido verde-escuro está estragado. 

Que menino mal-educado! 

 

Gênero dos adjetivos: masculino e feminino 

Relativamente ao gênero, os adjetivos podem ser biformes ou uniformes. 

Adjetivo biforme 

Os adjetivos biformes apresentam duas formas, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. 

Exemplo: Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. 

Adjetivo uniforme 

Os adjetivos uniformes, também chamados de adjetivos comuns de dois gêneros, apresentam sempre a mesma 

forma, quer no gênero feminino, quer no gênero masculino.  

Exemplo: Helena é uma menina feliz. Paulo é um menino feliz. 

Normalmente, os adjetivos terminados em -e, -z, -m e -l são adjetivos uniformes. 

Número dos adjetivos: singular e plural 

Existem regras diferentes para a formação do plural dos adjetivos simples e para a formação do plural dos adjetivos 

compostos. 

Plural dos adjetivos simples 

Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras de formação do plural dos 

substantivos: 

Exemplo: A pera madura. As peras maduras. 
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Plural dos adjetivos compostos 

Para a formação do plural dos adjetivos compostos, a regra indica que apenas o último elemento varia em número, 

indo para o plural. Contudo, o adjetivo composto se mantém invariável se for formado por um substantivo no 

último elemento. 

Exemplos com flexão do último elemento: Minha tia é afro-brasileira. Minhas tias são afro-brasileiras. 

Exemplos com adjetivos compostos invariáveis: A parede é amarelo-canário. As paredes são amarelo-canário. 

 

ARTIGO: são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número (singular ou plural) e o seu 

gênero (masculino ou feminino). Podem ser classificados em artigos definidos e indefinidos. 

Artigos definidos determinam os substantivos: O garoto saiu rápido. Principais: o, a, os, as 

Artigos indefinidos indeterminam os substantivos: Um garoto saiu rápido. Principais: um, uma, uns, umas. 

 

NUMERAL 

É a palavra que demonstra a quantidade ou a ordem em que ocupam em uma série. Pode ser: cardinal, 

ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo, romano e outros. 

CARDINAL - indicam a quantidade exata dos seres. Exemplo: dois, cinco, nove, quinze, etc. 

ORDINAL - indicam a ordem que ocupam em uma série. Eles indicam ordem, posição ou lugar de algo ou de alguma 

coisa. Exemplo: primeiro, segundo, septuagésimo, quinquagésimo etc. 

MULTIPLICATIVO - são aqueles que fazem referência a uma quantidade que foi multiplicada. Exemplo: dobro, 

triplo, etc. 

FRANCIONÁRIO – se referem ao fracionamento de uma unidade, de um todo, indicando assim suas frações, 

divisões e partes. Exemplo: meio, metade, três quartos etc. 

 

PRONOMES: são palavras que podem substituir, acompanhar ou se referir a um nome, qualificando-o de alguma 

maneira. Entre os tipos de pronomes, estão: 

PESSOAIS 

- retos: refere-se a uma das três pessoas do discurso [1ª – eu/nós; 2ª – tu/vós; e 3ª – ele-ela/eles-elas]; 

Os pronomes pessoais do caso reto exercem função de sujeito. Eles podem variar em número 

(singular/plural), gênero (masculino/feminino) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª). 

- oblíquos: funcionam sempre como complementos de verbos e se apresentam sob duas formas: 

Átonos – são empregados sem preposição: Exemplo - Indaguei-lhe acerca do acontecido. Principais: me, te, nos, 

vos, se, o, a, os e as. 

Tônicos – são obrigatoriamente regidos de preposição: Exemplo - Disseram a mim toda a verdade. Principais: mim, 

ti, si, ela. 

Após as formas verbais terminadas em som nasal, os pronomes átonos o(s), a(s) assumem as formas “no(s)” e 

“na(s)”: 

Exemplo: Todos davam a menina por perdida. Todos davam-na por perdida. 

    Puseram o livro sobre a mesa. Puseram-no sobre a mesa. 

 

POSSESSIVOS: indica a qual pessoa do discurso algo pertence; [meu(s), minha(s), teu(s), tua(s), seu(s), sua(s) nosso 

(s), nossa (s); vosso (s), vossa (s)]. 

 

DEMONSTARTIVOS: são utilizados para explicitar a posição de uma dada palavra em relação a outras ou ao 

contexto. Essa relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo ou discurso. Principais: este, esta, isto, esse, 

essa, isso, aquele, aquela, aquilo, seguidos de suas formas plurais. 

 



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          5º ANO 
 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 46 

RELATIVOS: aqueles que representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. 

Introduzem as orações subordinadas adjetivas.  

Por exemplo: O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. 

 

VERBO: palavra que exprime um fato (ação, estado ou fenômeno da natureza), localizando-o em determinado 

tempo (presente, passado ou futuro).  

Os verbos são agrupados conforme sua terminação no infinitivo (nome do verbo ou sua forma inicial). 

Dessa forma, temos três grupos ou CONJUGAÇÕES: 

- os verbos terminados em AR (cantar, falar etc.); 

- os verbos terminados em ER (vender, viver etc.) e OR (compor, supor etc.); 

- os verbos terminados em IR (partir, ouvir etc.). 

O infinitivo dos verbos, também chamado de nome do verbo, é a forma primitiva dele. Termina com a 

letra R e não varia em tempo ou em pessoa. 

Os tempos verbais são três: presente, pretérito (passado) e futuro. 

- Presente: indica o fato no momento em que se fala (Eu canto); 

- Pretérito (passado): indica um fato que já ocorreu (Eu cantei); 

- Futuro: indica um fato que irá acontecer (Eu cantarei). 

Observação: as formas verbais podem ser associadas a um dos pronomes pessoais (ou pessoas do discurso). 

 

Modo Verbal: a flexão de modo dos verbos indica a atitude das pessoas verbais em relação ao fato enunciado, 

podendo se expressar:  

- CERTEZA em relação ao fato expresso, temos o MODO INDICATIVO. Exemplo: “a Onça resolveu se aproveitar da 

situação”; “o toque nos animais permite a formação de imagens no cérebro das crianças”.  

 

- DÚVIDA ou incerteza sobre o acontecimento, temos o MODO SUBJUNTIVO. Exemplo:  “Se poluíssemos menos 

...”  “Quando eu mudar de atitude... “ 

- ORDEM, PEDIDO, CONSELHO, temos o MODO IMPERATIVO. Exemplo:  “Coloque cacos de telha no fundo do 

vaso...” 

O modo verbal no IMPERATIVO, que expressa uma ordem, pedido, recomendação, alerta, convite, 

conselho, súplica, etc. 

Outros Exemplos: 

Vamos, corram! 

Perdoe-me, eu lhe imploro. 

Por favor, diga-me onde fica esta praça. 

Organizem-se rapidamente. 

Faça o que digo, agora! 

O imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos: 

a) No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular (eu). 

b) O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. 

 

INFINITO DOS VERBOS – não está relacionado com nenhum tempo ou modo verbal. É uma das formas nominais 

dos verbos, juntamente com o gerúndio e o particípio. Exemplo: falar, estudar, partir etc. 

 

CONJUNÇÕES: são palavras invariáveis que servem para unir, conectar orações, estabelecendo uma relação de 

dependência entre eles ou de simples coordenação, acrescentando-lhes algumas circunstâncias.   Geralmente elas 

aparecem no meio da frase, como em “Feche as janelas porque está chovendo”, mas, podem também aparecer 
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no início, quando for feita inversão da ordem da frase, como em: “Quando chegou ao portão, o rapaz ficou mais 

tranquilo”.  São muitas as circunstâncias expressas pelas conjunções.  

No 5º ano, as conjunções coordenativas (que unem orações independentes) são mais comuns, podendo 

indicar ideia de:  

- adição (acréscimo à frase): Exemplo: “Ele é um profissional sério e competente.” 

- explicação (explicação da informação do período anterior): Exemplo: “Feche as janelas porque está chovendo”  

- alternância (relação de alternância):  Exemplo: “Decida-se rapidamente, ou você vai mais cedo ou não precisa ir 

mais.”  

 

Pode-se introduzir, também, o estudo sobre conjunções subordinativas (que unem períodos que mantém 

relação de dependência entre si). As conjunções subordinativas mais comuns no 4º ano são:  

- temporais: indicam ideia de tempo. Exemplo: “Quando chegou ao portão, o rapaz ficou mais tranquilo”.  

- causais: exprimem motivo, causa. Exemplo: “Estou ansioso, porque amanhã é meu aniversário.” 

 - comparativas: estabelecem ideia de comparação. Exemplo: “Ela chorava como uma criança que havia se 

perdido.”  

 

ADVÉRBIOS: modificam VERBOS, ADJETIVOS ou a eles próprios. Assim como as conjunções, acrescentam 

determinadas circunstâncias, porém, estas são relacionadas à ação verbal. As circunstâncias expressas pelos 

advérbios (e pelas locuções adverbiais) são: 

- lugar: ali, acolá, aqui, acima, abaixo, além, adiante, atrás, dentro, longe, perto etc.  

- modo: depressa, devagar, calmamente, bem, mal, à vontade, aos poucos, às pressas etc.  

- dúvida: talvez, porventura, será, quem sabe etc.  

- tempo: agora, amanhã, antes, ontem, breve, cedo, nunca, depois, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, em breve.  

- afirmação: sim, certamente, realmente etc. - negação: não, nunca, jamais, tampouco etc.   

- intensidade: mais, muito, bastante, demais, mais, menos, quase, pouco etc. - instrumento: com lápis, de bicicleta, 

de avião, com a pá, com a tesoura etc.  

- ordem: depois, primeiramente, ultimamente etc.  

As demais classificações do advérbio serão trabalhadas nos anos posteriores ao 4º ano. 

 

PREPOSIÇÕES: a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação donde, 

geralmente, o segundo termo subordina o primeiro. 

Exemplo: O navio veio de São Paulo (ideia de lugar); Os prisioneiros eram colocados em fila (ideia de modo); Por 

dois anos ele viveu aqui (ideia de tempo). 

Principais preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, 

sobre, trás. 

 

INTERJEIÇÃO: palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, ou que procura agir sobre 

o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas 

linguísticas mais elaboradas.  

Exemplo: Droga! Preste atenção quando eu estou falando!; Ah! Volte aqui! 

 

 

3. SINTAXE 

Estudo de regras que regem a construção de frases, a disposição das palavras na frase e das frases no 

discurso. 

SUJEITO: as palavras sobre as quais os verbos se referem nessas frases são o sujeito da oração. Em outras palavras, 

sujeito é o termo da oração sobre o qual se fala algo. 
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A palavra mais importante do sujeito é chamada de núcleo do sujeito, ou seja, onde se concentra a ideia 

central da oração. 

TIPOS DE SUJEITO 

SUJEITO SIMPLES – possui apenas um núcleo na oração. Exemplo: Os garotos saíram para o futebol. 

SUJEITO COMPOSTO – possui dois ou mais núcleos na oração. Exemplo: Jogadores e torcedores reclamaram da 

arbitragem. 

 

PREDICADO: palavras que falam algo sobre o sujeito. 

Quando o núcleo do predicado for um verbo, ele será classificado como predicado verbal. Quando o núcleo 

do predicado for um substantivo ou um adjetivo, ele será classificado como predicado nominal. E, se o predicado 

possuir dois núcleos (um verbo e um nome), será classificado como predicado verbo-nominal. 

Exemplos: 

- “Dona Mariana aproximou-se de Luisinho.” (predicado verbal – aproximou-se expressa uma ação do sujeito) 

- “Minha mãe é diferente.” (predicado nominal – diferente é uma característica do sujeito) 

- A cegonha partiu triste. (predicado verbo-nominal – partiu expressa uma ação e triste é uma característica do 

sujeito)  

Importante: Toda e qualquer oração, necessariamente se estrutura em torno do sujeito e do verbo, tendo como 

constituintes os complementos verbais, predicativos ou elementos circunstanciais. 

 

FRASE, ORAÇÃO e PERÍODO 

Frase: é uma reunião de palavras que forma sentido completo. Pode ter verbo ou não. 

 Outra característica importante é que as frases começam com letra maiúscula. 

 

TIPOS DE FRASE: 

- Declarativas: quando se informa ou declara algo. Podem ser afirmativas (“Luisinho morria de amores por aquela 

professora.”) ou negativas (Não posso deixá-la ver o que estou fazendo); 

-Interrogativas: quando o emissor faz uma pergunta direta (“Você não acha que tem muita sorte, seu bicho 

insolente?”) ou indireta (Gostaria de saber sobre a recompensa que você ofereceu.); 

-Imperativas: quando se dá um conselho, uma ordem ou se faz um pedido (“Dê o fora e se cuide para nunca mais 

chegar perto de minhas garras!”); 

-Exclamativas: quando o emissor exprime alguma emoção – medo, surpresa, susto, alegria etc. (“Mas que cegonha 

pedinchona!”). 

 

ORAÇÃO é um conjunto linguístico que é estruturado em torno de um verbo (ou uma locução verbal). Diferente 

da frase, a oração pode não ter sentido sozinha, mas, ainda assim será uma oração. 

 

PERÍODO é um enunciado formado por uma ou mais orações. Quando houver apenas uma oração (um verbo) no 

enunciado, o período será chamado de período simples. Se houver duas ou mais orações (dois ou mais verbos), o 

enunciado será chamado de período composto. 

 

PERÍODO SIMPLES OU COMPOSTO 

Período simples: composto por apenas uma oração. Essa oração recebe o nome de oração absoluta. Exemplo: João 

foi à festa. 

Período composto: se compõe de duas ou mais orações. Pode receber dois nomes: Composto por Coordenação 

ou Composto por Subordinação. 

Coordenação: as duas orações se apresentam de maneira independente uma da outra. Exemplo: Ontem comi 

picanha e bebi refrigerante no restaurante. 
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Subordinação: é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas (subordinada) 

depende sintaticamente da outra (principal). Exemplo: Não fui à aula porque estava doente. 

 

ELEMENTOS DE COESÃO 

Coesão por substituição: são empregados pronomes, palavras sinônimas ou expressões que retomam termos já 

enunciados através da anáfora (termo anterior já citado no texto). Observe o exemplo: 

 

Exemplo: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão 

suspensos. 

Em vez de: Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso o mau comportamento volte a acontecer, 

os alunos serão suspensos. 

 

Coesão por elipse: Ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras sem que isso comprometa a clareza de 

ideias da oração: 

 

Exemplo: Maria faz o almoço e ao mesmo tempo conversa ao telefone com a amiga. 

Em vez de: Maria faz o almoço e ao mesmo tempo Maria conversa ao telefone com a amiga. 

 

Coesão por conjunção: Esse tipo de coesão possibilita relações entre os termos do texto através do emprego 

adequado de conjunções: 

 

Exemplo: Como não consegui ingressos, não fui ao show, contudo, assisti ao espetáculo pela televisão. 

 

Coesão lexical: Ocorre por meio do emprego de sinônimos, pronomes, hipônimos ou heterônimos. Observe o 

exemplo: 

Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu no dia 21 de junho de 1839 e faleceu 

no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior de nossas letras foi um dos fundadores da Academia 

Brasileira de Letras. 

 

 

4. SEMÂNTICA 

Em linguística, a semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra, de um 

signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo se analisa, 

também, as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo 

e espaço geográfico. 

 

CONOTAÇÃO E DENOTAÇÃO 

 

CONOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido conotativo que, por sua vez, está associado a palavras usadas no sentido 

figurado, isto é, que pode ter vários significados a depender do contexto em que foi empregado. Sendo assim, os 

textos que utilizam conotações demandam de maior capacidade na interpretação de texto já que a linguagem não 

é objetiva como nos textos com denotação. 

Exemplos: 

- Everaldo tem um coração de pedra. 

- Fernanda é um sol em nossas vidas. 
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DENOTAÇÃO 

Está relacionada ao sentido denotativo, que significa sentido próprio, literal e real independente do 

contexto em que o termo, oração ou período foram empregados. Sendo assim, podemos afirmar que a denotação 

é o sentido exato da palavra, não dando margem a outras interpretações.  

Exemplos: 

- O leão é um mamífero. 

- Já li esta notícia na revista. 

 

SINÔNIMO E ANTÔNIMO 

SINÔNIMO 

Parte da semântica que estuda as palavras que têm significado ou sentido semelhantes. Algumas palavras mantêm 

relação de significado entre si e representam praticamente a mesma ideia. Estas palavras são chamadas de 

sinônimos. 

Exemplo: certo, correto, verdadeiro, exato. 

ANTÔNIMO 

É a relação de oposição entre o sentido das palavras ou expressões. Outras palavras, ainda, possuem significados 

completamente divergentes, de forma que um se opõe ao outro, ou nega-lhe o significado.  

Exemplo: direita / esquerda, preto / branco, alto / baixo, gordo / magro. 

 

HOMÔNIMOS 

Homônimos são palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma, 

como cem e sem. Vejamos: 

 

- Uso dos PORQUÊS 

A palavra POR QUE pode ser escrita de quatro maneiras: 

- POR QUE separado e sem acentuação (em perguntas);  

Exemplo: Por que você não atendeu minha ligação? 

 

- POR QUÊ separado e com acento circunflexo (no final de frases). 

Exemplo: Ela não me atendeu e nem disse por quê. 

 

- PORQUE junto sem acentuação (quando for utilizado para responder). 

Exemplo: Não fui ao show porque estava viajando. 

 

- PORQUÊ junto com acento circunflexo (quando antes vier um artigo). 

Exemplo: Nunca se soube o porquê daquela reação. 

 

- MAS ou MAIS 

 Se a relação for de adversidade, de oposição, deve-se usar a conjunção MAS. Se houver dúvida, substitua 

MAS por PORÉM.  

Exemplo: “Sai cedo de caso, mas cheguei atrasado.” 

 

Se a relação indicar intensidade, quantidade deve-se usar MAIS.  

Exemplo: “Ele estava mais tenso do que o seu oponente.” 

“Comprou mais roupas do que precisava.” 

 

- COM NÓS, CONSCO, COMIGO 
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A combinação da preposição "com" e alguns pronomes originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, 

conosco e convosco. Esses pronomes oblíquos tônicos exercem a função de adjunto adverbial de companhia. Por 

exemplo: 

Ele carregava o documento consigo. 

- As formas "conosco" e "convosco" são substituídas por "com nós" e "com vós" quando os pronomes pessoais 

são reforçados por palavras como outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou algum numeral. Por exemplo: 

Você terá de viajar com nós todos. 

Estávamos com vós outros quando chegaram as más notícias. 

Ele disse que iria com nós três. 

 

PONTUAÇÃO E OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

VÍRGULA (,) 

É usada para: 

a) separar termos que possuem mesma função: Exemplo: O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. 

b) representar pausas na entonação da leitura. Exemplo: Menina, não vá por ali.  

c) separar os nomes dos locais de datas: Exemplo: Brasília, 30 de janeiro de 2009. 

 

PONTOS (.) 

- Ponto final (.) - É usado ao final de frases para indicar uma pausa total ou finalizar parágrafos. Exemplo: Não 

quero dizer nada. 

- Ponto e vírgula (;) Para separar itens em uma enumeração (comuns em leis); para apartar orações coordenadas 

muito extensas ou que já possuam vírgula; e pode vir ainda substituindo a vírgula. 

- Ponto de Interrogação (?) - O ponto de interrogação em: 

a) Formulação de perguntas: Exemplo: Você quer ir conosco ao cinema? 

b) Poderá ser utilizado conjugado com outros sinais de pontuação como: exclamação e reticências. 

- Ponto de Exclamação (!) - Esse sinal de pontuação é usado depois de frases que expressem sentimentos 

distintos, tais como: entusiasmo, surpresa, pedido, ordem, horror, espanto: 

• Iremos viajar! (entusiasmo) 

• Foi ele o vencedor! (surpresa) 

• Por favor, não me deixe aqui! (pedido) 

• Que horror! Não esperava tal atitude.  (espanto)  

• Seja rápido! (ordem) 

 

DOIS PONTOS 

Serve para: 

- Indicar uma citação do emissor, de autoria própria ou alheia. Exemplo: Sobre tudo ali penso: Não vale a pena. 

- Indicar uma enumeração. Exemplo: Mamãe foi ao supermercado e comprou: dois pacotes de arroz, um quilo de 

feijão e dois quilos de frango a passarinho. 

- Indicar as falas dos personagens mediante a transcrição do discurso direto. Exemplo: Naquele momento João 

disse: - Venha logo. 

- Demarcar uma explicação ou sequência. Exemplo: Eram muitos os requisitos para o pleito daquela vaga de 

emprego: possuir um ano de experiência no cargo, ter habilitação e disponibilidade de horário. 

 

TRAVESSÃO 

a) É um sinal de pontuação utilizado especialmente no início de cada fala no discurso direto (fala de personagem). 

Exemplo: - Vou para minha casa. 
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b) Para indicar mudança de interlocutor, ou o início da fala de um personagem. Exemplo: — Você é daqui mesmo? 

- perguntei. 

 

RETICÊNCIAS 

São usadas para: 

a) Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento: Exemplo: Está na hora de ir embora, porque… 

Às vezes, fico pensando que… 

b) Indicar que uma ação ainda não acabou: Exemplo: A chuva caia… 

c) Transmitir na linguagem escrita sentimentos e sensações típicas da linguagem falada, como hesitações, dúvidas, 

surpresa, ironia, suspense, tristeza, ironia, … Exemplo: Eu… eu não sei… não sei o que podemos fazer agora… 

 

ASPAS 

Faz-se uso das aspas em: 

a) Marcação de fala de personagem. Exemplo: “Nunca mais voltei aquela cidade. 

b) No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, 

como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Exemplo: Faremos tudo “asinha”. 

 

PONTO E VÍRGULA 

O Ponto e vírgula é responsável pela enumeração de orações, itens, termos. É, essencialmente, um enumerador.  

Exemplos: 

“Primeiramente uma oração; depois, outra.” 

“Em São Paulo, chove; em Goiás, faz sol.” 

 

 

OUTRAS NOTAÇÕES GRÁFICAS 

Ao utilizar o texto digitado, além das aspas, podemos também utilizar outros recursos como: letras em itálico ou 

negrito (para destacar) e CAIXA ALTA, (letra maiúscula), além de duplicação de letras para enfatizar um sentido. 

Exemplo: “Sem esperança, triste e desiludido teve um insight:” 

     “Você está FUGINDO de mim!” 

 

 

ONOMATOPEIAS E TIPOS DE BALÕES  

As onomatopeias são palavras cujos fonemas representam (ou imitam) alguns sons da natureza, cantos de 

animais, ruídos de máquinas, de quedas de objetos ou pessoas entre outros. 

Há uma lista infinita desses sons. Nas tirinhas de quadrinhos, histórias em quadrinhos, nas fábulas, contos, 

crônicas etc., essas representações são bastante comuns. 

Nos Quadrinhos as letras e, consequentemente, as palavras, são inseridas em balões que podem 

representar pensamento, diálogo, grito ou narração, dependendo do desenho de seu contorno. 

Os balões contêm um “rabicho” ou “apontadores”, para indicar a autoria da mensagem. Os balões podem 

assumir contornos diversos, para ajudar nas expressões das personagens.  

 

 

EXPRESSÕES POPULARES 

 São formas de linguagem muito ligadas a história de cada comunidade de fala, sem origem possível de 

definição, ou seja, autoria indefinida, muito difundida no meio social mais popular, mas amplamente aceita em 

várias esferas sociais. Sua construção está sempre ligada ao meio real e apresentada com sentido figurado. 
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O povo é que faz a língua, adicionando termos e expressões. É importante salientar que a maioria das 

expressões populares existentes no português falado no Brasil, tem origem no Norte e Nordeste, onde a língua 

falada e escrita, nesse idioma, foi mais desenvolvida por causa do processo de colonização. 

Por ser um país de proporções geográficas enormes, o Brasil possui muitas expressões linguísticas 

regionais: o linguajar gaúcho, com influências das suas fronteiras; a influência portuguesa, no linguajar nortista; o 

modo do nordestino se expressar; a gíria carioca; expressões típicas de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, com a 

tecnologia eletrônica e as facilidades na comunicação entre as pessoas, as expressões populares “viajam” pelo 

território nacional, tornando-se mais conhecidas. Até as novelas de televisão as utilizam. 

 

EXPRESSÕES POPULARES MIDIÁTICAS 

Os emojis foram criados para expressar sentimentos nas mensagens de texto. Nem sempre é tão 

simpático ou carinhoso responder alguém só com palavras. Os desenhos, que agora são até animados, começaram 

bem mais simples em 1999.  

A ideia foi do japonês Shigetaka Kurita que usou pixels coloridos para criar 176 elementos do cotidiano. 

O nome escolhido surgiu a partir da fusão das palavras em japonês “e” (imagem) e “moji” (personagem). 

Em 2008, os desenhos já eram um sucesso entre os japoneses, mas ainda não era uma mania no mundo 

todo. A mudança aconteceu quando os emojis foram disponibilizados para o iPhone. Logo em seguida, os usuários 

de celulares de outras marcas também tiveram acesso à novidade. 

A responsável por criar os primeiros emojis da Apple foi Angela Guzman. Ela era apenas uma estagiária 

na empresa e precisou descobrir primeiro o que exatamente estava sendo pedido antes de ter ideias. Até hoje, 

alguns dos desenhos mais populares foram pensados por Guzman. 

 

 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

Para que se possa compreender e entender as diferenças da linguagem de indivíduos, ao mesmo tempo 

em que já há um consenso de que a língua é dinâmica e passa por transformações ao longo do tempo, pesquisas 

relacionadas aos fenômenos de variação linguística tentam explicar as diferentes maneiras de expressão 

linguísticas da sociedade. 

Muitos ainda acreditam e direcionam as variantes linguísticas a estigmatização da linguagem. As teorias 

das variantes linguísticas revelam o quanto é necessário que a língua mude, e quando falamos em língua estamos 

englobando escrita e fala. 

A variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por 

intermédio das variações históricas e regionais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode 

sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é um sistema fechado e imutável, a língua portuguesa 

ganha diferentes nuances. O português que é falado no Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado 

no Sul do país. Claro que um idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo 

com a comunidade na qual se manifesta. 

As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação, então é 

compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes 

falares devem ser considerados como variações, e não como erros. Quando tratamos as variações como erro, 

incorremos no preconceito linguístico que associa, erroneamente, a língua ao status. 

 

TIPOS DE LINGUAGEM 

A linguagem formal, também chamada de "culta" está pautada no uso correto das normas gramaticais bem como 

na boa pronúncia das palavras. 

Essa linguagem se subdivide em linguagem técnica (Ex: jurídica), acadêmica (Ex: universitários), religiosa (Ex: 

Bíblia), etc. 
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A linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem 

espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. 

Esse tipo se subdivide em linguagem regional (Ex: sertanejo), jargões (Ex: jogador de futebol), gírias (Ex: carioca), 

popular, etc. 

 

 

ASPECTOS ESTRUTURAIS IMPORTANTES DE UM TEXTO 

 

PARÁGRAFO 

Os textos se apresentam como um conjunto de ideias ou ações a serem desenvolvidos em prol de seu 

entendimento pelo leitor. Dessa forma, o parágrafo tem como principal função nos textos informativos e 

argumentativos apresentar uma ideia completa sobre que se queria informar ou defender, como também dá uma 

hierarquia ao que se desenvolve ao longo do texto. Nos textos narrativos tem a função de marcar as mudanças de 

tempo e espaço durante o texto, além de distribuir a participação dos interlocutores na narrativa. 

Esteticamente o parágrafo se caracteriza por um sutil recuo à margem esquerda do texto, abarcando um 

conjunto de orações e períodos que representam uma ideia central ou secundária da temática tratada. Se inicia 

independentemente da classe gramatical da palavra com letra maiúscula e se finaliza com ponto na maioria dos 

textos ou até mesmo com dois pontos para textos narrativos. 

Importante é a estruturação dos parágrafos, que permitem que o pensamento seja distribuído de forma 

lógica e precisa, com vistas a permitir uma efetiva interação entre os interlocutores. Obviamente que outros 

fatores relacionados à competência linguística do emissor participam deste processo, entre estes: pontuação 

adequada, utilização correta dos elementos coesivos, de modo a estabelecer uma relação harmônica entre uma 

ideia e outra, dentre outros. 

 

ESTROFES, VERSOS E RIMAS 

Chama-se rima a igualdade ou semelhança de sons pertencentes ao fim das palavras, a partir da sua última 

vogal tônica. As palavras em rima podem estar no fim (rima final, a mais usual) ou no interior do verso (rima 

interna), podendo, neste último caso, uma das palavras ocupar a posição final. Interna é a rima que se faz com a 

última palavra de um verso e uma palavra no interior do verso seguinte.  

A rima pode ser perfeita (ou com homofonia) ou imperfeita (ou com semi-homofonia). Diz-se perfeita 

quando é completa a identidade dos fonemas finais, a partir da última vogal tônica. 

Disposição das rimas – Quanto à maneira por que se dispõem nos versos, as rimas podem ser emparelhadas, 

alternadas (ou cruzadas), opostas (ou entrelaçadas ou enlaçadas), interpoladas e misturadas. 

O poema pode conter dois ou mais versos os quais se agrupam para formar uma estrofe. 

O costume tradicional é iniciar cada verso com letra maiúscula, qualquer que seja a sua relação sintática. 

Pode-se, entretanto, pôr, no início, letra minúscula, conforme a sua relação sintática com o verso 

precedente.  

As estrofes podem ser simples, compostas e livres. Simples são as estrofes formadas de versos com a 

mesma medida. Compostas são as que encerram versos de diferentes medidas. Livres são as que admitem versos 

de qualquer medida. As estrofes de dois, três, quatro, cinco, seis, oito e dez versos recebem, respectivamente, os 

seguintes nomes especiais: dísticos, tercetos, quadras (ou quartetos), quintilhas, sextilhas, oitavas e décimas. As 

estrofes de sete e nove versos não têm nome especial. 

Verso de ritmo livre 

 O que chamamos impropriamente versos livres é uma série irregular de versos que tomados em separado 

são regulares. O verso de ritmo livre não tem número regular de sílabas, versos e estrofes, nem são uniformes e 

coincidentes o número e a distribuição das sílabas átonas e tônicas responsáveis pelo movimento rítmico.  
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Eu lírico - É o responsável por dar a voz à poesia. Esta voz é criada pelo poeta, que pode revelar sentimentos, 

sensações ou emoções de alguém fictício na primeira pessoa. Ou seja, o que é transmitido através de um poema 

não é necessariamente o que o autor quer dizer, mas sim o que um determinado personagem sente. 

Porém, existe a possibilidade do poeta escrever como mensagem algo subjetivo de sua personalidade, 

assim como ambos podem ter personalidades totalmente diferentes. 

 

FOCO NARRATIVO 

É um elemento primordial dos textos narrativos uma vez que determina o tipo de narrador de uma narração. O 

foco narrativo, representa a “voz do texto”, sendo classificados basicamente em três tipos: 

- Narrador Personagem 

- Narrador Observador 

- Narrador Onisciente 

 

Tipos de Narrador 

Importante lembrar que o foco narrativo é determinado conforme a perspectiva empregada pelo autor para contar 

determinada história: 

 

Narrador Personagem 

Esse tipo de narrador é um dos personagens da história (protagonista ou coadjuvante). Nesse caso, a história é 

narrada em 1ª pessoa do singular ou do plural (eu, nós). 

Narrador Observador 

Esse tipo de foco narrativo apresenta um texto narrado em 3ª pessoa (ele, eles). É determinado por um narrador 

que conhece a história e por isso, recebe o nome de “observador”. Nesse caso, o narrador não participe da história 

e está fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem. 

Narrador Onisciente 

Deve-se atentar ao conceito da palavra onisciente, a qual significa “aquele que sabe de tudo”. Dito isso, como foco 

narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história. Também possui conhecimentos sobre todos 

os personagens e seus pensamentos, sentimentos, passado, presente e futuro. Pode ser narrada tanto em 1ª 

pessoa (quando apresenta pensamentos dos personagens) como em 3ª pessoa. 

 

 

DISCURSO DIRETO E INDIRETO  

Discurso direto: é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do 

narrador. Faz-se uso de pontuação – travessão ou aspas – para marcar essas falas dos personagens. Além dos 

verbos de elocução que anunciam as falas. 

Discurso indireto: é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias 

palavras para reproduzir as falas das personagens. 

Exemplo de discurso direto: 

A aluna afirmou: 

- Preciso estudar muito para o teste. 

 

Exemplo de discurso indireto: 

A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. 
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A SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

A situação de comunicação, ou situação comunicativa como também é chamada, refere-se a todo tipo 

de processo comunicativo ou qualquer contexto no qual exista a transmissão de informações de um emissor para 

um receptor. Esse processo envolve o contexto imediato do discurso e a forma como ele está sendo empregado. 

A situação de comunicação envolve interlocutores, contexto, objetivos comunicativos e gêneros discursivos.  

Nós somos considerados seres sociais e culturais e dispomos de um instrumento importantíssimo o qual 

nos permite interagir de modo efetivo com as pessoas que estão à nossa volta: a comunicação. Os comunicadores 

utilizam seu repertório cultural e visão de mundo para compor as mensagens que desejam passar. É através da 

comunicação que partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. 

Agora precisamos compreender que esse processo comunicativo se constitui de elementos específicos 

para se realizar.  

 

Principais elementos da comunicação: 

• Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais 

receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 

É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. Quem fala. 

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. 

Quem ouve. 

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo/assunto, o conjunto de 

informações transmitidas pelo locutor. Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é tudo aquilo 

que o emissor envia ao receptor. 

• Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem, ou seja, a forma como a mensagem 

se efetiva e se organiza. O código pode ser um sinal, um idioma, uma escrita, os gestos e qualquer outra 

comunicação que seja de conhecimento do emissor e do receptor (destinatário). 

• Canal de Comunicação: também chamado de suporte, o canal de comunicação corresponde ao local (meio) onde 

a mensagem será transmitida. É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor, isto é, meio 

pelo qual a mensagem acontece, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. Pode ser 

também pelo meio eletrônico de comunicação. 

• Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e 

receptor, ou seja, o contexto no qual a comunicação acontece.  

 

Fique atento!: A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo 

emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o entendimento 

da mensagem transmitida. Caso ocorra algum ruído na comunicação - ocorre quando a mensagem não é 

decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo 

interlocutor; barulho do local; voz baixa; dentre outros -, não haverá comunicação ou esta ficará comprometida. 
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A PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

Nos momentos das produções textuais (escrita) deve-se prezar pelo desenvolvimento de ideias e pelas 

características e estruturas dos gêneros sugeridos. Além disso, esses momentos são também ótimas oportunidades 

para ensino e exercício dos conteúdos gramaticais.  

Um fator importante que deve ser lembrado é a prática das etapas de planejamento, escrita e revisão 

serem praticadas de forma coletiva, isso ajuda em relação aquele aluno que ainda está num processo inicial de 

escrita, onde ao perceber a construção do texto, ele vai conseguir sair de um patamar para entrar em outro nível 

de escrita. 

O trabalho pedagógico requer do professor que se percorra o caminho da escrita atrelado a quatro etapas 

indispensáveis à qualificação de um texto escrito. Para isso, independentemente do gênero textual a ser produzido 

é necessário levar o aluno a ter como rotina na escrita as seguintes etapas: 

 

PLANEJAMENTO 

O primeiro ponto diz respeito a que chamamos de inspiração, para isso a questão da motivação é 

essencial para que o aluno deseje realmente buscar ideias e criatividade para os primeiros eventos de escrita. É 

importante que o professor através de ações iniciais tente despertá-lo para isso. 

Outro ponto importante é o despertar para o que realmente vai escrever, tanto no aspecto temático 

quanto estrutural do texto. Um dos fatores que poderão ser bastante significativos é o conhecimento prévio do 

gênero textual que se vai produzir, elencar exemplos do gênero em foco, a caracterização e particularidades. Além 

disso, os momentos de leitura em sala poderão estar voltados para o gênero a ser produzido. 

Por fim, caberá ao professor orientar como os alunos poderão estar fazendo seus primeiros registros, 

principalmente registrando suas primeiras ideias e informações necessárias para a escrita. Ao longo do período de 

escolarização desenvolver a capacidade de selecionar o que realmente é necessário para a sua produção escrita. 

 

ESCRITA 

A escrita representa as primeiras linhas da produção textual, para isso o aluno deve principalmente 

conhecer os aspectos relevantes para cada texto a ser produzido. Em se tratando de textos narrativos, todos os 

elementos da narração, já citados nesse documento, devem está claro para cada redator. Se a proposta se trata 

de textos instrucionais, informativos ou mesmo outras tipologias, os aspectos de estrutura e fatores linguísticos 

devem estar enraizados para que facilitem o desenvolvimento dessas primeiras linhas da produção textual. 

 

REVISÃO 

A prática de leitura se acentua bastante nesse instante da produção de textos. É através da leitura do 

próprio redator de se verifica os primeiros desvios de escrita. Dessa forma, o docente pode estar investindo em 

formas criativas da leitura da primeira versão do texto produzido. 

A revisão da produção textual é sempre um momento coletivo, seja aluno e professor, seja aluno e aluno, 

uma interação que tem como objetivo fazer o conhecimento circular entre as partes. No acompanhamento 

professor e aluno, caberá ao docente mediar esse processo, sempre buscando a reflexão do aluno diante do que 

ele escreveu jamais usar “do apontar o erro”, sempre tentar que o aluno perceba o erro. Isso tornará esse 

momento de grande ganho e não um momento estressante ao aluno. 

Dica: O professor poderá orientar que os alunos possam realizar a revisão em pares ou grupos, ou mesmo criar 

grupos de monitores em sala de aula. Às vezes, o aluno sente-se mais à vontade para dialogar com sua escrita 

diante de um colega, e não se pode negar que aquele que ensina, também aprende. 

Atenção!: As revisões devem estar voltadas para a organização dos textos de acordo com as características do 

gênero a ser produzido, a coesão textual (uso de advérbios, conjunções e substituições), a coerência das ideias, a 

ortografia e mesmo também a própria caligrafia. 
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EDITORAÇÃO 

 Essa etapa é por muitas vezes não vista tão importante, mas engana-se porque é nesse momento que o 

aluno espera uma significação para tudo que ele escreveu até aqui, é a expectativa gerada nos momentos que cada 

docente incentivou a escrita. Por isso, é necessário um pensamento criativo no “que vou fazer com escrita de meu 

aluno?” 

Dicas: 1. A proposta da construção de coletânea dos textos produzidos por um período, com seleção dos textos e 

o momento da apresentação da coletânea ao público. 2. Outra sugestão é o varal de textos que se torna bastante 

significativo, uma vez que se faz presente no próprio ambiente da sala de aula. 3. O advento das tecnologias da 

comunicação pode ser de grande auxílio como suporte para divulgação dos textos produzidos, a criação de um 

blog da turma seria uma boa sugestão. 

Atenção!: Utilizar alguns textos nas aulas de leitura gera uma satisfação enorme para a autoria e um despertar 

para os demais alunos.  
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DICAS SISTEMÁTICAS PARA O TRABALHO SISTEMÁTICO COM A PRODUÇÃO TEXTUAL DOS ALUNOS 

 

AS ATIVIDADES DOS CADERNOS COMPLEMENTARES 

 

Na infinidade de atividades de escrita que podem ser produzidas por seus alunos, algumas dicas podem 

ser bastante significativas na prática docente: 

a- A elaboração de frases: deve-se observar a necessidade de que as frases tenham sentido completo. Além disso, 

pode-se orientar o uso de letras maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. Orienta-se 

também, nas atividades de redação, a elaboração de frases verbais e frases com pronomes possessivos; além da 

produção de períodos simples e períodos compostos. 

b- Orienta-se para produção de contos. Dirija-os a um RELEMBRANDO sobre os quatro elementos (situação inicial, 

conflito, clímax e desfecho) das narrativas, para que eles os identifiquem na história e os incluam na sua narrativa. 

c- Para produção das descrições de personagens ou ambientes, é necessário trabalhar com conceito de 

subjetividade, levando o aluno a buscar características subjetivas para sua lista, além de estabelecer a coerência 

da escolha das mesmas. 

d- A notícia é importante deixar que os alunos busquem na comunidade o que na visão deles seria necessário ser 

noticiado. Exponha para todos que a linguagem formal é essencial, porque o domínio jornalístico exige tal 

formalidade. Como avaliação da qualidade do texto, proponha que os alunos, após o texto finalizado, possam 

responder as seis perguntas básicas do gênero: Onde? Com quem? Quando? Como? O quê? Por quê?. 

e- No reconto de narrativa e na fábula, deve-se investir mais tempo no desenvolvimento das ideias, mas, deve-se 

lembrar também de que eles precisam conter os quatro elementos (situação inicial, conflito, clímax e desfecho) 

das narrativas. 

f- Elaboração da continuação do texto: pode-se estimular os alunos a pensarem e elaborarem uma nova situação, 

que tenha coerência com as ideias iniciais e a própria mensagem reflexiva, além disso, oriente o uso de letras 

maiúsculas no início e a pontuação adequada para cada tipo de frase. 

g- Para escrita das biografias ou autobiografias é necessário o cuidado com uso de maiúsculo e minúsculos. Além 

da coerência com os elementos essenciais do gênero. Além disso, na etapa de planejamento e registros, as 

informações devem seguir uma ordem cronológica dos fatos. 

h- Para produção de uma piada ou anedota, a sequência narrativa é padrão, bem como o discurso direto. Orienta 

para a extensão curta desses textos e como será definida a situação cômica (fato que gera o riso, o engraçado, o 

humorístico) ou irônica da narrativa. 

i- Na produção de textos descritivo-informativos, os alunos deverão: Escolher um tema importante, que permita 

que façam uma lista de palavras para as quais serão elaboradas definições criativas. As palavras devem estar 

relacionadas ao assunto escolhido. Como os textos informativos são também descritivos, na produção de 

curiosidades os estudantes deverão a partir do que será seu tema central, imaginar suas características físicas, 

outros aspectos importantes relacionados a esse animal e escrever sobre isso. Uma dica importante é o uso de 

adjetivos, que servem para caracterizar um ser. 

j- No desenvolvimento da habilidade de escrever textos com elementos poéticos, orienta-se a produção de um 

poema com elementos subjetivos. Podem-se utilizar os textos poéticos lidos pelos alunos para dar exemplo da 

escrita de poemas. Uma sugestão é que nessa produção, os estudantes não farão estrofes com rimas, mas 

utilizarão versos brancos (versos sem rima) na estrutura do texto. 

k- Orienta-se também, nas atividades de redação, a elaboração de frases imperativas afirmativas e negativas. 

Seguindo o modelo, os alunos devem identificar as características dos verbos indicados nas frases-exemplo, 

escolher verbos que sirvam para dar ordem, pedir ou aconselhar, e criar frases imperativas, tendo cuidado para 

que as frases sejam coerentes (tenham sentido). 

l- O desenvolvimento da habilidade de escrever textos instrucionais. Diferencie a aprendizagem já desenvolvida 

com os outros tipos de texto estudados. Lembre-os sobre os procedimentos que devem ser feitos antes de colocar 
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o lixo na rua para o caminhão de coleta, o tipo de lixo é produzido em casa, que cuidados devem ser tomados em 

cada etapa de produção e descarte do lixo, nas embalagens podem ser utilizadas para colocar o lixo. Sugira que os 

alunos escrevam os procedimentos pensando se os leitores entenderão suas instruções. Aproveite, também, para 

relembrar as características e as estruturas dos gêneros já estudados e diferenciá-las das que serão aprendidas. 

m- Para produção do gênero definições a escolha entre uso ou não da ordem alfabética deve ser definido antes. 

Esse gênero pode-se utilizar de termos bem próximos aos alunos para facilitar o trabalho definidor de cada termo. 

n- Os textos de opinião: deve-se orientar para a estrutura básica desse gênero: introdução (ideia central), 

desenvolvimento (argumentos) e conclusão (solução do problema abordado). 

o- As descrições: precisa-se que os alunos dominem em parte a capacidade sinestésica diante do que precisa ser 

descrito. Uma dica é a retomada das funções dos adjetivos, que facilitará a caracterização do objeto, ambiente ou 

situação descrita. 

p- Na prática da escrita de uma resenha, como gênero ainda muito novo, é indispensável a retomada do gênero 

no caderno de atividade, onde se mostrará como é feita a tarefa de avaliar de forma positiva e negativa um filme 

ou livro. Seria uma boa sugestão que fosse escolhido um bom filme para posterior produção do gênero. 

q- Na construção de um folheto turístico, pode-se seguir o padrão paragrafado do gênero desse material. Procure 

algo da sua região que poderia suscitar ideias persuasivas para construção do gênero. 

r- A produção de um anúncio pode-se tentar através apenas de elementos verbais, mas também poderá ser 

sugerido uso de desenhos ou gravuras que tente desempenhar a função persuasiva do gênero. 

s- A escrita de uma carta pessoal deve primeiramente ser contextualizado a situação, a quem se destina esse texto? 

Qual nível de linguagem deve ser usado? Além disso, os aspectos formais do texto como: local, data, saudação 

inicial e final, corpo do texto, devem estar bem claros aos alunos. 

 Para outros tipos de proposta de produção textual e até mesmo estas é importante que o professor (a) 

possa se apossar das informações dadas na seção deste documento sobre os gêneros textuais, isso poderá clarear 

ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 

 

Atenção! Para outros tipos de proposta de produção textual e até mesmo estas é importante que o professor 

possa se apossar das informações dadas nos blocos dos Cadernos de Atividades e nas seções deste documento 

sobre os gêneros textuais, isso poderá clarear ou possibilitar novas estratégias no trabalho com o texto escrito. 

 
  



ORIENTAÇÕES GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA                                                                          5º ANO 
 

Lyceum Consultoria Educacional Ltda Página 61 

Para saber mais! 

 

INFORMAÇÃO 

 

As atividades dos Cadernos bem como os próprios textos-base das atividades, podem ser utilizadas para o 

desenvolvimento das Competências e Habilidades da Matriz de Referência para Avaliação Mais Alfabetização. Faz-

se necessário, entretanto, identificar essas competências e habilidades para antecipar as hipóteses que os 

estudantes irão elaborar. 

 Nas atividades do bloco Conversando com o texto, por exemplo, pode-se desenvolver as habilidades: 

Localizar informação explícita em textos (D1), Inferir o sentido de palavras ou expressões (D3), Identificar o tema 

ou assunto de texto lido (D6), Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros (D9), além de 

possibilitar que os alunos comparem os textos que tratam do mesmo tema ou não e reconheçam posições 

distintas entre eles, entre outras. 

Durante as conversas com os estudantes, explore bastante o desenvolvimento dessas e de outras 

habilidades, para que, na resolução das atividades de revisão e avaliações, eles demonstrem cada vez mais 

autonomia e consolidem a sua aprendizagem. 

Nas atividades com textos que utilizam imagens, como as HQ, as tirinhas, os infográficos, os cartazes e os 

anúncios, pode-se verificar e desenvolver a capacidade dos estudantes para interpretarem texto com auxílio de 

material gráfico. Estes textos também ajudarão os estudantes a perceberem o HUMOR do texto, a pontuação e 

outras notações (onomatopeias), as informações implícitas sobre os personagens. 

Nos últimos cadernos, devido à maturidade já adquirida pelos estudantes, os textos se apresentam mais 

complexos, com um vocabulário mais refinado e diversificado e com a extensão um pouco mais longa. Explore um 

pouco mais a desenvoltura da leitura.  

A oferta de uma variedade de tipos e gêneros textuais a cada material estruturado permite também a 

recapitulação dos estudos feitos durante o ano letivo.  
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