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Prefácio

Esta publicação é resultado de muitos estudos, reflexões e elaborações 
realizadas por professores e coordenadores pedagógicos durante as formações 
do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, nos anos de 2013 
e 2014 na Rede municipal de ensino de Telêmaco borba, estado do Paraná.

Os relatos que compõe este livro, foram cuidadosamente selecionados pelos 
professores e coordenadores que participaram das formações, neste sentido, 
assumem o caráter de representar o esforço e dedicação dos professores do 
Ciclo Inicial de Alfabetização em promover uma educação de excelência, rica 
de sentido e significado, propiciando o pleno desenvolvimento dos alunos. 

Destacamos ainda o profissionalismo e conduta ética de cada professor 
ao socializar seu Plano de Trabalho, a gênese de sua aula, e as contribuições 
de cada orientador num exercício de ação-reflexão. A conduta de um 
professor reflexivo tão esperada e necessária para o aprimoramento da prática 
pedagógica, somadas ao trabalho orientador do Coordenador Pedagógico 
revelam a essência desta obra. É no estudo, num processo de formação continua 
que reside as possibilidades de avanço para a educação. Nesse sentido, o 
programa de formação continuada organizada pelo PNAIC, corrobora com a 
Proposta Pedagógica da Rede Municipal de Ensino, pautada nos fundamentos 
da Teoria Histórico-Cultural que colocam o professor como autoridade no 
processo educativo, com pleno domínio teórico metodológico e em defesa de 
um ensino que apresente às crianças as máximas elaborações humanas. 

Em todos os relatos, há um esforço em apresentar os conteúdos de 
forma interdisciplinar, dando sentido à prática pedagógica sem, contudo, 
esvaziar os conceitos tão necessários para as crianças em processo inicial 
de alfabetização. As imagens que compõe o material, são reveladoras dos 
avanços e possibilidades que se apresentam para professores e crianças 
a partir dos estudos realizados:  as intervenções pedagógicas e recursos 
didáticos planejados como as caixas matemáticas e o trabalho com a 
literatura, os momentos de estudo e socialização da prática pedagógica 
e as muitas realizações no cotidiano das escolas em favor de um ensino 
desenvolvente. Assim, gostaríamos de enaltecer o trabalho cuidadoso 
dos orientadores de estudos coordenados pela Profª Rosemari de Souza, 
e parabenizar cada professor que dedicou muitas horas de estudos e 
reflexões no aprimoramento da prática pedagógica. 

Espera-se que  as experiências aqui apresentadas possam contribuir 
para o processo de ensino e aprendizagem, e que se tenha a partir dela, 
desdobramentos que permitam ampliar os estudos em favor de uma 
educação humanizadora.

Edina de Jesus Guimarães 
Divisão de Planejamento de Ensino e Aperfeiçoamento

Técnico-Pedagógico
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APreSeNTAÇÃo

A formação continuada é um dos principais eixos para a efetivação da Proposta 
Pedagógica. Enquanto estuda, lê, planeja, realiza experiências na prática, o professor 
vai construindo sua identidade e também, consequentemente, vai aprendendo e se 
constituindo como um profissional de maior excelência.

Ao iniciarmos a formação do PNAIC em 2013 – Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, ação do Governo federal com o objetivo de 
melhorar os níveis de aprendizagem nos Anos Iniciais, tínhamos muitas questões 
que considerávamos importantes como objeto de estudo, principalmente aquelas 
relacionadas à alfabetização.

O curso propôs estudos organizados a partir do eixo da Linguagem, enfatizando 
a Língua Portuguesa em 2013 e a Matemática em 2014. Assim, durante o ano letivo 
de 2013 foram realizados encontros de formação, desenvolvidas atividades, leituras, 
experiências e aulas visando a apropriação do código escrito nas turmas de 1º ao 3º 
ano do Ensino fundamental.

Os professores participaram de encontros de formação continuada, organizados 
em 5 turmas, cujos orientadores de estudos, selecionados de acordo com as orientações 
do programa, também participaram de encontros específicos de  formação organizado 
pela UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa.

As aulas, planejadas de acordo com a sequência didática ou projetos, foram 
desenvolvidas ao longo do período de formação e revelam a retomada de um aspecto 
fundamental às crianças dos Anos Iniciais: a importância do tratamento interdisciplinar 
aos conteúdos aprendidos, tendo como eixo principal a aquisição do Sistema de Escrita 
Alfabético. Após os seminários de socialização das aulas e do trabalho efetivado, os 
professores indicaram os planos de trabalho que fariam parte dessa publicação e outros 
planos foram também selecionados pelos orientadores de estudos.

Nesta obra estão algumas das aulas desenvolvidas a partir das atividades 
previstas no PNAIC 2013 e alguns momentos da formação 2014, e todas as imagens/
ilustrações aqui contidas são dos alunos do Ciclo Inicial de Alfabetização da Rede 
Municipal de Ensino. Pretende-se que elas tenham o caráter de exemplaridade e 
possam auxiliar no desenvolvimento de outras aulas pelos professores da Rede 
Municipal, sendo também a expressão da valorização dos planejamentos realizados 
e das experiências educativas dos profissionais da Educação que participaram deste 
processo de formação continuada.

As fotos e demais imagens que ilustram esta publicação revelam as realizações 
de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino.

Rosemari de Souza
Coordenadora Municipal do PNAIC
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iNTroDUÇÃo

Para ministrar suas aulas, o professor elabora um plano de ação, denominado 
de plano de trabalho ou plano de aula. Este pode ser organizado de diferentes 
formas, mas essencialmente contém a(s) área(s) do conhecimento a serem 
trabalhadas, os conteúdos, os objetivos, o desenvolvimento, os recursos que 
utilizou e a avaliação, onde registra de que forma verificará a aquisição do 
conteúdo ensinado.

No decorrer do ano de 2013/2014, muitas aulas foram desenvolvidas tendo 
como pano de fundo os estudos realizados no PNAIC, ou seja, os professores 
ministraram aulas  a partir de alguns livros de literatura específicos, segundo 
a tarefa ou a disciplina em estudo durante os módulos, utilizando os jogos 
de alfabetização do CEEL (Centro de Estudos em Educação e Linguagem 
– UFPE), entre outras atividades necessárias, como por exemplo o 
desenvolvimento de atividades específicas de acompanhamento do nível de 
alfabetização dos seus alunos.

Sendo assim, foram elaborados e desenvolvidos diversos planos de 
trabalho que, ora se organizaram por meio de sequências didáticas, ora por 
meio de projetos ou planos de aula mais sucintos. 

Alguns planos enquadram-se na definição de sequência didática, como 
conceituam Dolz e Schnewly, na qual há uma produção inicial, seguida de um 
detalhamento e trabalho com diversos outros conteúdos interrelacionados e 
contendo uma produção final,  outros são planos de aula/trabalho que envolvem 
mais de uma área do conhecimento, ou seja, de forma interdisciplinar e outros 
foram planejados a partir de uma obra literária específica ou de um jogo.

As ideias aqui apresentadas configuram-se como uma mostra da 
experiência realizada nas salas de aula do Ciclo Inicial de Alfabetização e 
como um material de sugestão aos demais professores que, adequando os 
exercícios e objetivos, poderão aplicá-los em suas turmas, adaptando-as à sua 
realidade.

É fundamental ressaltar que as aulas precisam ter uma sequência, tal como os 
conteúdos, em que os alunos acompanhem e se beneficiem dessa organização, 
ou seja, quanto mais o professor planejar suas aulas tendo objetivos claramente 
definidos, maior será o índice de aprendizagem de seus alunos.

Temos muitos alunos que encontram dificuldades em seu processo de 
aprendizagem e para estes há que se ter novos jeitos de ensinar, exercícios 
diferenciados visando a real aquisição do conhecimento e o acesso ao saber 
elaborado historicamente pela humanidade.

Optamos por deixar os relatos no formato em que foram realizados, por isso 
a diversidade na apresentação formal. Reafirmamos, entretanto, a orientação 
de que é necessário que os conteúdos tenham um tratamento interdisciplinar 
e que a estrutura formal do plano de trabalho fosse mantida.

Trabalhar interdisciplinarmente é um desafio proposto diariamente ao ensinar.
A interdisciplinaridade supõe a integração de saberes de diferentes áreas, 
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proporcionando aos alunos uma compreensão integral de determinados 
conteúdos em diversas disciplinas e permitindo que perceba a aplicação 
prática para as vivências que aprende, dependendo de uma visão que supere 
a fragmentação do saber.

O  conceito de interdisciplinaridade é ainda polêmico e percebemos a 
necessidade de estabelecer uma relação de interação entre as disciplinas, que 
seriam a marca fundamental das relações interdisciplinares, porque o conceito 
de disciplina e interdisciplinaridade possibilita uma abordagem pragmática 
em que a ação passa a ser o ponto de convergência entre o fazer e o pensar 
interdisciplinar. Desta forma, o  professor precisa relacionar os saberes das 
diferentes áreas trabalhadas visando a apropriação dos conceitos específicos 
de cada disciplina dentro de uma abordagem interdisciplinar.

A interdisciplinaridade não deveria ser considerada como uma meta 
obsessivamente perseguida no meio educacional simplesmente por força da 
lei, como tem acontecido em alguns casos. Pelo contrário, ela pressupõe uma 
organização, uma articulação voluntária e coordenada das ações disciplinares 
orientadas por um interesse comum, permitindo que os alunos aprendam de 
forma significativa e que estabeleçam a devida relação entre os conteúdos 
estudados.

Voltada para a formação do indivíduo, a interdisciplinaridade propõe a 
capacidade de dialogar com as diversas ciências, fazendo entender o saber 
com um e não partes ou fragmentações. (Fazenda, 1994)

Assim, podemos dizer que a interdisciplinaridade trata-se de uma proposta 
onde a forma de ensinar leva em consideração a construção do conhecimento 
pelo aluno, que, como defende Pombo (2004) “Visa integrar os saberes 
disciplinares” e não eliminá-los. Não se trata de unir as disciplinas, mas é 
fazer do ensino uma prática em que todas demonstrem que fazem parte da 
realidade do educando.

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade e integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas 
causas ou fatores que intervêm sobre a realidade, trabalhando todas as 
linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos resultados. (Brasil,1999, 
p. 89)

Os conceitos de alfabetização trabalhados no decorrer do Pacto 
dão a dimensão exata ao professor de que o aluno, nos anos iniciais da 
Alfabetização, precisa apropriar-se do SEA -  Sistema de Escrita Alfabética e 
não simplesmente de um código, como afirma Morais (2012) e outros autores 
estudiosos da linguagem.

Os cadernos do Pacto e a programação de leituras vivenciadas no curso 
foram então os materiais que propiciaram aos professores o aprofundamento 
dos estudos no que respeita à alfabetização dos seus alunos e contribuíram 
para o acompanhamento mais sistematizado da prática pedagógica e do 
preparo de aulas em que os conteúdos estavam mais integrados.

É possível observar a utilização de uma metodologia pertinente ao processo 
de alfabetização, que incentiva a aquisição do código escrito, trabalha a partir 
da necessidade da formação da consciência fonológica  e inicia o processo de 
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escrita sem dissociar o caráter lúdico da aprendizagem, essencial nessa faixa 
etária, garantindo que as duas facetas do processo de alfabetização – o domínio 
do código e as práticas de letramento – ocorressem de forma planejada.

Através do Pacto reforçou-se a ideia da necessidade de uma melhor 
organização das atividades, com planejamentos adequados a cada nível de 
aprendizagem dos alunos, em seus diversos agrupamentos nas salas, sendo 
este ainda o  maior desafio, qual seja, ensinar a todos os alunos, estando eles 
em níveis diferentes do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. 

Ressalta-se que os conceitos trabalhados durante a formação do Pacto 
2013/2014 estão de acordo aos princípios da Proposta Pedagógica da nossa 
Rede Municipal, corroborando a necessidade da aprendizagem com o outro, 
da importância da mediação do professor, do planejamento das intervenções 
para que os alunos estejam sempre avançando e se desenvolvendo, conceitos 
enfatizados pela teoria histórico-cultural e advindos dos estudos de Vigotsky 
e outros autores que nos fundamentam ainda sobre a prática pedagógica, 
importância do planejamento e rotinas, a ênfase ao brincar, a aquisição de 
conceitos, a avaliação e acompanhamento da aprendizagem, dentre outros 
temas que se fazem imprescindíveis na ação educativa.

É importante salientarmos que em todos os planos de trabalho apresentados 
possuem o mesmo formato, mas todos os relatos aqui descritos são o 
resultado do esforço de aprendizado constante e revelam o desenvolvimento 
da competência técnica dos professores que, no decorrer das aulas, foram 
ampliando seus saberes, adquirindo novas experiências, aprendendo com o 
outro, efetivando na prática de sala de aula o que discutiam e estudavam nos 
encontros de formação e nas tarefas solicitadas.

Todos os planos deste livro foram apresentados e discutidos nos encontros 
de formação, e as aulas foram desenvolvidas nas turmas do 1º ao 3º ano 
de 2013. Optamos por incluir, ao final de cada plano, alguns comentários 
dos Orientadores de Estudos que, de forma muito próxima, conduziram e 
acompanharam o trabalho realizado.
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Sempre questionei:
Como ensinar
conteúdos essenciais
aos pequenos
que ainda carregam 
a essência do brincar? 

O pacto ajudou
a reorganizar 
o trabalho do professor
de forma interdisciplinar... 

Foram vários encontros
onde estudamos 
trocamos experiências
e principalmente nos aperfeiçoamos... 

Construímos novos saberes
os quais transmitimos aos alunos
de várias maneiras:
através de jogos e brincadeiras... 

Vários conteúdos trabalhados:
Jogos, gráficos, problemas e histórias...
Visando a compreensão...
e os alunos viajavam no 
mundo da imaginação...

Gratificante ver...
Crianças lendo, calculando,
rindo e cantando, 
mas principalmente brincando...
Momentos de diversão
aprendizado e conquista...
Pesquisa, texto coletivo 
e entrevista.... 

Professor buscando uma
aprendizagem satisfatória...
Ensinando os alunos
a conhecer sua própria história... 
Sem perder a infância
sem deixar de ser criança...

Os alunos avançaram em seus 
conhecimentos...
Desenharam, leram, brincaram e 
fizeram experimentos... 

Quero alunos alfabetizados, 
críticos e letrados...
Que lutem por uma sociedade
mais justa e consciente...
Pois é através da educação 
que um país se torna uma
grande nação... 

Venci...
Não me abati com o cansaço
e todos que me auxiliaram
recebam agora um grande abraço...
E...
Muito obrigada
pois galguei
mais um degrau
da minha longa jornada...

Professora Maria Tuczynski de Oliveira

relato Poético
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Andréia Babi Tehzy
Ângela Horkaten Taborda
Danielli Altino Moraes
edinéia Guimarães Santos da Silva
ester Letícia Nascimento
idever Terezinha Lacerda
isabel cristina corrêa
isolete Lacerda Lopes
Jacqueline dos Santos Schereiber
Maria Ap. de Miranda Pedroso
Maria cristina Brugge
Marilsa Ap. S. oliveira

“Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: 
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.”

Magda Soares

Michelle Waleska de Souza
Neiva oliveira
Nevair Betim de oliveira
Sandra Mendes f. de Miranda
Shirley Moreira da Silva
Siliane Maria o. Jorge
Silvia Antunes Volski
Silvia regina Maciel de Lima
Sirlene resende Biscaia
Vilmara Gomes S. Bueno
Zélia das Graças P. Neineska 

 

TURMA DO 1º ANO
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RELATO 1 - PROfESSORA DANIELLI ALTINO MORAES 
ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO MERCER

Língua Portuguesa – Ciências da Natureza – Arte – 
Matemática

nApropriação da escrita noralidade nprodução escrita nanimais: 
características, habitat, semelhanças e locomoção nformas tridimensionais com 
dobraduras napreciação de artista brasileiro e suas obras ncomposição

þ Identificar os animais e suas características principais.
þ Relatar oralmente sua interpretação pessoal sobre o conteúdo.
þ Escrever corretamente as palavras solicitadas.
þ Realizar produção escrita de listas.
þ Desenvolver trabalho em equipe.
þ Desenvolver habilidades motoras e a criatividade através da confecção de 
dobraduras.
þ fazer composição de obra de arte.
þ Conhecer biografia de artistas importantes do nosso país.
þ Realizar produção de textos coletivos, tendo a professora como escriba.
þ Ter noção de multiplicação com ideia de adição.
þ Realizar situações problemas com adição e subtração.
þ Organizar corretamente texto fatiado.
þ Realizar a leitura de sílabas, palavras e frases.

1º momento: Leitura e ilustração da história
2º momento: formação de palavras utilizando o livro-varal
3º momento: Organização de listas variadas (lista dos meninos e das meninas da 
turma, de frutas, de animais, etc.)
4º momento: Realização de exercícios de fixação da escrita, através do registro dos 
nomes dos animais.
5º momento: foi realizada a leitura do Livro – Animais Opostos e em seguida foram 
sendo desenvolvidas as atividades descritas a seguir.
Através de recortes, foi confeccionado um mural coletivo com os diferentes tipos de 
animais foram desenhados e nomeados alguns insetos, utilizando carimbo e a digital 
dos alunos
6º momento: Após confeccionar dobraduras do gato e do cachorro, fizemos um 
texto coletivo envolvendo os dois animais.
7º momento: Como estávamos trabalhando com muitas cores, incluímos o 
conhecimento da biografia de Romero Brito, pois em sua obra sempre utiliza muitas 
cores e gosta de retratar animais, então fizemos uma reprodução.
8º momento: Foram realizadas algumas situações-problemas envolvendo a adição e 
subtração de dezenas e trabalhado o conceito da multiplicação com ideia de adição.
9º momento: Neste momento foi explorado um outro texto: Zebrinha (Wania Amarante 
– coleção Cobras e Lagartos), trabalhando novamente a oralidade (interpretação) e 

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto
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outros exercícios para a compreensão do sistema de escrita alfabético.
Foram realizados então exercícios em que os alunos circularam no texto as 

palavras com a letra z, circularam e pintaram as rimas utilizando a cor amarela, 
formaram palavras com z, registraram e fizeram a leitura das mesmas e ainda 
ordenamos um texto fatiado.

recursos: Livros do acervo PNLD e PNbE, (Programa Nacional do Livro 
Didático e Plano Nacional biblioteca Escolar) cartazes, cartolina, almofada para 
carimbo, folhas sulfite, papel dobradura, atividades impressas, lápis de cor, giz cera, 
cola, tesoura, e cadernos.

Avaliação: Algumas atividades foram utilizadas para avaliar a escrita espontânea, 
criatividade, participação, desenvolvimento lógico e leitura, através da observação 
da professora no decorrer das mesmas.

Algumas das atividades avaliativas foram anexadas aos portfólios. 

CONHECEMOS A HISTÓRIA DA zEbRA fORA DO PADRÃO. VAMOS             
fAzER UMA zEbRINHA CARIMbANDO NOSSA DIGITAL.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
O trabalho que a professora planejou e desenvolveu em sua turma foi muito 
bem elaborado envolvendo outras áreas do conhecimento, principalmente 
o trabalho realizado com a produção de texto coletivo com seus alunos. 
Acrescento, para enriquecer ainda mais o trabalho da professora, o uso de 
material concreto: material dourado, ábaco ou material alternativo para 
trabalhar com as situações problema envolvendo as operações de adição, 
subtração e a ideia de multiplicação. Neste trabalho observa-se ainda a 
intenção de incluir outros textos, quando a professora traz outro livro para 
continuar a temática e também a importância destacada à produção coletiva.
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contEúdo

Trabalho desenvolvido a partir da obra: “Uma zebra fora do padrão” –  de 
Paula browne

Roda da leitura: Uma zebra fora do Padrão
Atividades das famílias silábicas do Z e do F

Língua Portuguesa - Arte

nOralidade nfunção social da escrita nLeitura e interpretação 
nComposição visual: bidimensional (desenho e pintura)

þ Articular corretamente as palavras
þ Participar da produção de texto
þ Conhecer a distribuição espacial dos textos e a orientação das frases
þ Espaçamento entre palavras
þ Ter noção da definição de bidimensional;

1- Oração.
2- Leitura do roteiro da aula e escolha dos ajudantes do dia.
3- Marcação do calendário.
4- Chamada:
A professora distribui os crachás virados com nome para baixo sobre sua 
mesa. Convida um aluno a pegar um crachá e tentar descobrir o dono. Se 
não conseguir mostra-o para a classe que dirá a quem pertence ou o dono se 
manifestará. 
5- Leituras: alfabeto (somente vogais, A ao z, letras aleatórias e z ao A) feito 
pelos ajudantes do dia; famílias silábicas do b ao z.
6- Alunos sentados no chão, em um semicírculo para ouvir a leitura do livro 
“A e i o u', de Angela - Lago e zoé Rios, feita pela professora ( que também 
estará sentada no chão). Antes da leitura deve-se explorar a capa, contracapa, 
orelhas do livro para que os alunos tenham algumas informações importantes. 
Questionar:
1. Quem conhece este livro? Do que se trata?
2. Por que será que recebeu este nome?
Durante a leitura é importante que se instigue os alunos sobre o que poderá 
tratar na próxima página como consequência do que foi lido na página atual. 
Ao final, realizar uma interpretação textual polissêmica.
7- Levar os alunos ao laboratório de informática para realizarem a pesquisa 
sobre a biografia da autora e da ilustradora. Realizarão anotações básicas:
a- Qual o nome completo;
b- Onde nasceu, dia/mês e ano;
c- Início da carreira;
d- Principais trabalhos;
e- Qual a função de um autor? E de um ilustrador?

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

RELATO 2  - PROFESSORA EDINÉIA GUIMARÃES DA SILVA 
ESCOLA MUNICIPAL PROF. ETELVINA ARZUA COSTA

dEsEnVoLVimEnto
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As informações serão selecionadas com o auxílio da professora, copiadas 
pelos alunos no documento de texto do computador, para serem salvas em um 
pendrive, impressas e ilustradas com a cópia da foto da autora e ilustradora.

8- Produção de texto coletivo
A professora deverá propor aos alunos uma brincadeira com as palavras, 
onde cada aluno sugira uma palavra e juntos tentem desmontá-la e montá-la 
conforme foi apresentado no texto de Angela - Lago. 
A professor lerá para a classe a produção final e todos receberão uma cópia 
digitada para ilustrar.
Explicar que o trabalho de arte que fizeram é chamado de Composição Visual 
bidimensional, pois são consideradas duas medidas: comprimento e largura. 
Esse tipo de arte não possui profundidade e é realizado em superfície plana.

9- Distribuir cópias do trecho: 
“COMO fAzER UMA PIPA VOAR”

Solicitar que pintem os espaços entre as palavras. Mostrar que cada espaço 
tem a função de determinar onde inicia e termina uma palavra.

10- Pedir que circulem as palavras iniciadas pela consoante P e, com o Livro 
Varal, montem para copiar no caderno. Em seguida realizar a leitura das 
palavras montadas, com auxílio da professora.

11- Jogar o bingo dos Sons Iniciais, buscando igualdade entre as palavras que 
montaram e, após, apresentar a família silábica do P.

  Tarefas

1- Hoje vocês conheceram a família silábica do P! Agora que tal recortar e 
colar 5 palavras que possuam esta consoante em qualquer posição dentro da 
palavra?

2- Ouvimos a história “A-E-I-O-U”, de Angela-Lago, e aprendemos de uma 
forma bem divertida como brincar com as palavras! Também conhecemos um 
pouco sobre sua vida através da internet! Fique esperto! Pesquise com seus 
familiares uma palavra com a qual possa brincar de montar e desmontar para 
apresentar aos seus colegas!

recursos: laboratório, pendrive, impressora, sulfite, lápis colorido e jogos 
pedagógicos.

Avaliação
Se dará através das atividades nº 8, nº 9 e das tarefas, verificando se houve 
apropriação dos conteúdos.
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coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Este trabalho elaborado pela professora envolve os eixos da Língua Portuguesa: 
a oralidade, a leitura, atividades sistematizadas para o sistema de escrita 
alfabético (SEA). Destaco também a importância da professora elaborar 
questões explícitas e implícitas no trabalho com a leitura. Embora a professora 
não tenha deixado claro nos conteúdos o trabalho com a a sistematização da 
escrita alfabética, ela desenvolveu bem essas atividades específicas para a 
alfabetização.
Este plano reafirma a importância das atividades sistemáticas para a aquisição 
do sistema de escrita alfabética (SEA). A partir de um livro de literatura foram 
planejadas e desenvolvidas inúmeras atividades para a aprendizagem de uma 
unidade fonológica (P) sem deixar de interrelacionar um trabalho organizado 
para a oralidade e incluindo também a produção coletiva, permitindo às 
crianças, desde os primeiros anos, vivenciar as possibilidades escrita, tendo o 
professor como escriba.
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RELATO 3 – professoras Sandra Mendes f. Miranda e Sirlene Resende 
biscaia
Escola Municipal Conselheiro zacarias

Português - Matemática - Ciências da Natureza 
e Arte

nOralidade nleitura nescrita ninterpretação oral  n Convenções 
da escrita (transliteração) nPadrão silábico da letra L n-Produção textual 
(texto coletivo, acróstico de palavras e formação de  palavras) nAstros 
celestes: sol, lua e estrelas nDesenho, pintura, recorte e colagem nGráficos 
e tabelas

þ Interpretar textos lidos pela professora þ Explorar 
oralmente gênero do texto lido  þ Reconhecer padrão silábico da letra L, 
lendo e escrevendo palavras þ Produzir texto coletivo þ Reconhecer 
características do dia e da noite þ Diferenciar dia e noite e os astros neste 
período þ Representar artisticamente os textos trabalhados através do 
desenho, pintura recorte e colagem þ Registrar em tabelas simples as suas 
observações. 

1° momento: exploração da capa do livro, autor e ilustrador, a seguir a leitura 
deleite apresentando a trova infantil, no cartaz colado no quadro, explorando 
o folclore. 
2° momento: exploração oral do texto, fazendo aos alunos algumas questões: 
-Este texto pertence ao qual gênero textual? 
-Você já ouviu algum texto parecido? 
Este texto é uma trova infantil, em que você brinca e pode ser cantado ou 
recitado.
3° momento: os alunos realizaram a cópia fazendo a transliteração, explorando 
o padrão silábico da letra L, acróstico de palavras, formação de palavras e 
frases. 
4° momento: Após a leitura deleite do texto informativo: “O Sistema Solar”, 
realizamos a interpretação oral e pintamos no texto a palavra Sol. 

o sistema Solar 
O sistema solar é composto do sol, satélites e outros astros. 
Os astros são corpos celestes que se movimentam no espaço. 
Alguns astros são luminosos, porque têm sua própria luz. Assim são as 
estrelas.
O sol é uma estrela e possui luz própria. Ele fornece luz e calor a todos 
os astros do sistema, inclusive a terra. 

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto
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Os satélites são astros que giram em torno das estrelas. 
A lua é o satélite da terra. Ela não possui luz própria. 
Os planetas são astros que não tem luz própria e refletem a luz que 
recebem do sol. 
Nosso sistema solar é composto por oito planetas, são eles: Mercúrio, 
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 
O sol é dez vezes maior que Júpiter, o maior planeta do sistema solar. O 
planeta que está mais próximo ao sol é mercúrio. O planeta mais quente 
é o planeta Vênus, pois sua atmosfera retém calor. 
Plutão é um planeta-anão que antes era considerado um planeta.

5º momento: Apresentamos para os alunos o Planetário, para que pudessem 
observar o Sistema Solar, explorando o mesmo.  Observar no livro didático 
Porta Aberta Ciências - 2º ano, pg.74, realizando a interpretação oral (qual 
planeta mais perto Sol, mais longe, onde está localizado nosso planeta, cores,  
etc...) 
6° momento: Realizamos uma produção textual coletiva (trova infantil):
7º momento: Neste momento os alunos registraram com desenhos  (no 
caderno) 
8º momento: Os alunos também fizeram o registro de atividades que 
realizaram de domingo a sábado
9º momento: Confeccionamos uma  maquete do Sistema Solar com os alunos. 
  
recursos: Papel sulfite, lápis de cor, bolas de isopor, cola com glitter, projetor 
multimídia, planetário, etc.
Avaliação: Se dará no momento da realização das atividades, verificando se 
os alunos compreenderam o tema estudado.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Ao planejar esta sequência didática, as professoras elaboraram 
atividades envolvendo as diversas áreas do conhecimento, utilizando 
livro de literatura infantil, o livro didático, o planetário e para a melhor 
compreensão do conteúdo sobre o Sistema Solar, a confecção da 
maquete pelos alunos. Apesar de terem previsto como um dos objetivos 
a transliteração, essa não deve ser a preocupação dos professores do 
1º ano, e sim, a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). 
foi bem interessante a atividade de registrar o que realizaram por uma 
semana, pois a compreensão das medidas de tempo vai sendo adquirida 
aos poucos, por meio de atividades em que o aluno observa a sua rotina.
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RELATO 4 - Professora: Nevair betim de Oliveira
Escola Mun. Mal. Arthur da Costa e Silva

Português - Ciências Naturais - Arte - Educação 
Física

nfunção social da escrita nGênero textual – informativo 
nOralidade nLeitura e interpretação de texto nRegularidades e irregularidades 
ortográficas nRelação fonema/grafema nProdução textual – individual/
coletivo nExistência do ar e sua importância à vida nformas bidimensionais 
nAmpliação progressiva da destreza para deslocar-se no espaço: correr com 
agilidade.

þ Conhecer os usos e funções da escrita;
þ Usar a linguagem articulando corretamente as palavras;
þ Estabelecer relação entre grafemas e fonemas cujo valor é dependente do 
contexto;
þ Expressar ideias oralmente;
þ Redigir frases pertinentes ao texto;
þ Ter noção da existência do ar;
þ Compreender a existência do ar como elemento fundamental para a vida;
þ Expressar-se e representar vivências por meio do desenho;
þ Realizar os movimentos necessários para desenvolver as capacidades 
físicas.

1º momento: Apresentamos a obra “Ar. Pra que serve 
o ar?” de Anna Cláudia Ramos aos alunos, observando a  capa, a ilustração,  
nome do autor, nome do ilustrador e editora;
 2º momento: Exploramos o contexto das imagens apresentadas na obra; 
3º momento: foi realizada a leitura da obra: “Ar. Pra que serve o ar?” de 
Anna Cláudia Ramos;
4º momento: Exploramos o gênero, a finalidade e uso social do texto;
5º momento: Interpretamos o texto oralmente e por escrito;
6º momento: Os alunos montaram palavras no livro varal e registraram no 
caderno (atividade realizada em dupla)

Atividade 1:
A autora Anna Cláudia Ramos escreveu este belo texto informando-nos sobre 
a importância do ar. Que tal formar palavras encontradas no texto com auxílio 
do livro varal e registrá-las em seu caderno? Depois faça a leitura das palavras 

contEúdo
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que você registrou.

Atividade 2: 
 Agora vamos ler e ilustrar o texto a seguir e colorir as palavras com a mesma                 
terminação da palavra “AR”:

Ar
PARA QUE SERVE O AR?
        PRA RESPIRAR
        PRA VOAR.
        PRA TER VENTO.
        PRO CAbELO VOAR.
        PRA ENCHER O PULMÃO.
        PRA ENCHER bOLA, bALÃO E bOIA.
        PRA SENTIR CHEIRO.
        PRA REfRESCAR QUANDO ESTÁ CALOR.
        PRO VENTILADOR fAzER VENTO.
        PRA SOLTAR PIPA.
        PRA LEVAR O bALÃO QUE O fOGO ACENDEU.
        PRO AVIÃO VOAR.
        PRA ENTRAR NO PARAQUEDAS E ELE CAIR DEVAGARzINHO.
        PRA APAGAR A VELA DO bOLO.
        PRA TUDO VIVER.             
 
                                                                                            Anna Claudia Ramos
Atividade 3:
Leitura dos padrões silábicos e palavras com vogais seguidas de R.

Agora que você praticou a leitura dos padrões silábicos, escreva o nome dos 
desenhos com atenção.
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Atividades 4:
Produção textual
Vamos elaborar frases? Para isso leia com seus colegas as palavras retiradas 
do texto e forme frases bem criativas e depois ilustre-as:

PiPA | BALÃo | AViÃo

7º momento:
Experiências para comprovar a existência do ar:
1ª experiência: Copo com papel amassado no fundo e um recipiente com água 
(observar que a barreira de ar que não deixa molhar o papel);
2ª experiência: Encher bexiga observando a existência do ar;
3ª experiência: Confecção do cata-vento;
4ª experiência: Exercícios de respiração.
Atividade 5:

No caderno de arte:
Agora que realizamos algumas experiências sobre a existência do ar, 
represente as mesmas através do desenho:

8º momento:
Relato das experiências – Produção textual

A obra “Ar. Pra que serve o ar?” da escritora Anna Claudia Ramos surgiu da 
ideia de perguntar às crianças pra que serve o ar e anotar as respostas dadas e 
a partir daí criar imagens para ilustrar o seu livro. Pensando nisso anote sua 
resposta pessoal para a pergunta a seguir. Depois realizaremos uma coletânea 
ilustrada com as respostas da turma:
Ar. Pra que serve o ar?

9º momento:
Atividade física - Brincadeira: Corrida das bexigas
1º-Os alunos vão encher a bexiga, lembrando que o ar que enche a bexiga é o 
ar que sai de dentro dos nossos pulmões;
2º-Formação de duas fileiras e a frente terá uma cadeira para cada fileira;
3º- Ao sinal da professora, um aluno de cada fileira pegará sua bexiga e correrá 
em direção à cadeira, sentará sobre a bexiga até que a mesma estoure. Deverá 
voltar e ocupar o último lugar na fila;
4º-A atividade continuará até que todos os alunos consigam estourar suas 
bexigas;
5º- A fileira que terminar antes de estourar as bexigas será a equipe vencedora.
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recursos:
è Livro literário;
è Papel sulfite;
è Lápis preto e colorido;
è Cartolina colorida;
è Bexigas coloridas;
è bacia com água.

Avaliação:
Verificar através das respostas dos alunos na atividade: “Ar pra que serve?” 
se os alunos estabelecem relação entre fonemas e grafemas e se os alunos 
expressam um conhecimento mais elaborado sobre o ar.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Essa sequência didática de atividades relacionou os objetivos propostos. 
Destaco no trabalho que a professora realiza com seus alunos, o 
planejamento de atividades diversificadas (uso do livro varal de alfabeto, 
desenho, experiências, brincadeiras,...) para garantir a aprendizagem dos 
conteúdos ensinados por todos os alunos, não esquecendo de elaborar 
atividades de alfabetização (domínio das relações entre fonemas e 
grafemas) e de letramento (compreensão, conhecimento e uso sociais da 
leitura e escrita). Neste plano foi realizada a interdisciplinaridade entre 
a Língua Portuguesa e Ciências da Natureza, revelando que os alunos 
podem, desde o início da escolarização, enquanto  leem e produzem os 
textos, apropriar-se dos conceitos de todas as áreas do conhecimento. 
Demonstra ainda a importância da experimentação como forma de 
aquisição do conteúdo e também permitir que o aluno não só leia sobre 
o conteúdo ou ouça o seu professor, mas também participe, interaja 
e aprenda de outras formas. Os enunciados estão bem elaborados e 
contribuem para a clareza do que seria realizado.
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RELATO 5  - Professoras Angela Horkaten Taborda e Ester Letícia Nascimento
Escola Municipal 31 de Março
 

Língua Portuguesa - Matemática - Ciências da 
Natureza

nArte nLeitura e compreensão nfunção social da escrita 
nOralidade nProdução de texto coletivo explorando: tipologia textual, 
pontuação e paragrafação nUnidades fonológicas nAdição: ideia de juntar 
nSubtração: ideia de retirar elementos nAgrupamentos de elementos 
envolvendo dúzia e meia dúzia nCorpo humano: etapas do desenvolvimento 
humano nExpressão gráfica nCores primárias

þ Identificar o gênero de um texto a partir de suas características
þ Demonstrar sensibilidade, respeito e empatia ao ouvir outrem
þ Identificar principais características de livros e textos impressos: disposição, 
capa, contracapa, autor, título, ilustração, palavra, espaço, páginas e texto
þ Produzir textos a partir de sequências de gravuras
þ Pontuar corretamente utilizando parágrafo no início do texto
þ Ter noção das etapas do desenvolvimento humano
þ Solucionar e formular situações-problemas envolvendo adição e subtração 
þ Compreender a ideia de dúzia e meia dúzia
þ Expressar-se e representar diversas vivências por meio do desenho 
utilizando diferentes superfícies e materiais

1º momento: Leitura deleite do gênero literário/poético 
poemas.
Em seguida fizemos uma roda de leitura em que os alunos pudessem 
compartilhar opiniões sobre o livro.
Exploramos a capa, nome do autor, as páginas, o título, as ilustrações, o texto 
e as ideias principais. Em seguida, cada aluno fez a ilustração da história lida

2º momento: Leitura deleite: cantiga. 
Ensinamos os alunos a cantar a cantiga “Meu limão, meu limoeiro” e em 
seguida realizamos as atividades explorando o padrão silábico da letra L.

Cantiga

MeU LiMÃo, MeU LiMoeiro
MeU PÉ De JAcArANDá.

UMA VeZ TiNDoLeLÊ
oUTrA VeZ TiNDoLALá.

contEúdo
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Dentro do mesmo tema, os alunos ouviram e cantaram a música Pomar, do 
selo Palavra Cantada.
Após cantarmos, registramos no quadro as árvores frutíferas cantadas na 
música e os alunos registraram algumas delas no livro-varal.
Na sequência foram realizadas atividades para desenvolver a consciência 
fonológica, explorando a articulação correta das palavras.
Construímos com os alunos, utilizando garrafas pet, um jogo de boliche com 
o padrão silábico do L.
brincamos com os alunos realizando diversas atividades de linguagem oral e 
posteriormente escritas na sala de aula.
Este momento foi finalizado com a realização de uma produção textual 
através de sequência de imagem, explorando os seguintes passos: descrição 
do que acontecia em cada cena, nomeação dos personagens, indicar a cena 
que mostrava o começo da história e a cena que mostrava o seu final e onde 
se passava a história

3º momento:
Neste momento, trouxemos para a sala diversas frutas artificiais que a escola 
possui e propusemos às crianças resolver mentalmente algumas situações-
problema envolvendo a adição e a subtração
Em seguida os alunos realizaram atividades para o desenvolvimento do 
raciocínio lógico e resolveram situações-problema utilizando o ábaco.

4º momento:
Retomamos com os alunos a história “A árvore generosa” de Shel Silverstein, 
adaptada por fernando Sabino, lida em outra aula, enfatizando as etapas do 
desenvolvimento humano. Solicitamos aos alunos que recortassem figuras 
das diversas etapas e confeccionamos um cartaz da atividade.

5º momento: Leitura deleite: letra da música Pomar, do grupo Palavra 
Cantada
è Pedir aos alunos que tragam uma laranja
è Desenvolver o conceito de dúzia e meia dúzia através de desenhos e 
manipulação de objetos
è Realizar atividade que envolva os conceitos de dúzia e meia dúzia
è Em seguida realizar um suco com as laranjas explorando o gênero receita
è Atividades de sistematização no quadro

6º momento
è Pedir que os alunos tragam três folhas de diferentes plantas
è Retomar as cores primárias fazendo a técnica da textura das folhas
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recursos
è Livro literário “ A árvore generosa”  de Shel Silverstein
è CD E Rádio
è frutas
è Espremedor
è Livros para recorte
è folhas de árvores

Avaliação
Se dará no momento da produção de texto em atividades orais e escritas e de 
forma contínua com a realização das demais atividades envolvendo as demais 
áreas de conhecimentos 

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
O trabalho foi planejado e realizado com livro do acervo de literatura 
infantil, elaborando atividades para a compreensão da escrita para 
desenvolver a consciência fonológica, assim os alunos identificam 
quais letras são necessárias para grafar os sons, explorando a articulação 
correta das palavras. Em todos os momentos é possível observar 
um trabalho articulado, lúdico, integrando os conteúdos possíveis e 
utilizando recursos apropriados para os anos iniciais como músicas 
e brincadeiras. Poderia ter indicado, a cada momento, qual seria a 
atividade avaliativa.
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TURMA DO 2º ANO

Bruna Borges
cátia cristina Ap. Souza
cleide dos Santos
cleuzeni Maia da rocha
elaine cristina Domingues
elenice Ap. Sincoski de oliveira
Gizele Souza  Bahnert
iraci de fátima o. felício
irene Bartenski Damasceno
isabel cristina carneiro
Jane do rocio M. carneiro
Jéssika Karla da Silveira
Josiane Santos eckermann

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 
processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria”
Paulo Freire

Kellen frança S. de Lima
Kelli cristina B. de Almeida
Liliane francisca Wilczek
Luciane da Silva Wendt
Lucimara da Silva Alves
Maria Tuczynski de oliveira
Michele de oliveira Kuhnen
Milze de fátima c. Andrade
Niuza Maria castanho 
rose Meri de Paula G. oliveira
Vanilda de Lima r. Bueno
Vanilza Segal da rocha Batista
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RELATO 6  Maria Tuczynski de Oliveira 
Escola Municipal Dr. Euclides Marcolla      6 fotos

Língua Portuguesa - Matemática - Ciências da 
Natureza - Arte

nLeitura,interpretação oral, produção coletiva nOrtografia: ge-
gi, je-ji nGramática: graus do substantivo: normal, diminutivo e aumentativo 
nSituações problema envolvendo dúzia e meia dúzia e sistema monetário 
nAlimentação nBiografia de Tarsila do Amaral nPintura da obra o vendedor 
de frutas nComposição da obra: O Ovo.

þ Desenvolver a leitura e escrita
þ Produzir texto coletivo
þ Identificar palavras com ge, gi, je, ji
þ Reconhecer os graus do substantivo
þ Conhecer a história do dinheiro
þ Resolver situações problemas envolvendo sistema monetário , dúzia e 
meia dúzia
þ Identificar cédulas e moedas
þ Conhecer a biografia de Tarsila do Amaral 
þ Pintar o obra O Vendedor de frutas 
þ fazer composição da obra O Ovo

1º momento: Apresentarei a capa do livro “Viagens de 
um pãozinho”, de Sérgio Meurer aos alunos e farei a leitura das imagens 
instigando-os a imaginarem como será a história.
Lerei o livro fazendo pausas, chamando a atenção para algumas questões 
referentes à parte lida e aguçando a curiosidade para o restante da história. 
Depois da leitura feita, pedirei a um aluno que reconte a história.
A seguir distribuirei folhas xerografadas onde será feito o texto coletivo e a 
ilustração do mesmo.

Avaliação: será através da participação oral.

2º momento: Observando o título do livro trabalharei ortografia Ge, gi, je, ji.
è Também introduzirei a noção de graus do substantivo, através de atividades 
como cruzadinhas e caça palavras.
è Como na história aparecem vários alimentos, pedirei aos alunos que falem 
os nomes de alguns, colocando-os no aumentativo e diminutivo.
è Registrarei as palavras no quadro para fazermos leitura coletiva.
è Avaliação: através da cruzadinha.

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto
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3º momento:
è Retomando a história, comentarei sobre os alimentos citados e sobre a 
importância de uma alimentação saudável para termos uma boa saúde.
è A seguir assistiremos a um vídeo sobre alimentação saudável. (Nutri 
Amigos DVD 1).
è Os alunos farão a ilustração a partir do vídeo.
è Leitura do poema A Cozinheira de Roseana Murray.
è Pedirei que marquem no texto os alimentos citados.
è Ilustrarão o texto e produzirão frases com as palavras.
è A seguir mostrarei um cartaz com o valor nutritivo de alguns alimentos 
para fazermos observação e leitura.
è Apresentarei a pirâmide alimentar e comentarei sobre a importância de 
cada alimento para o nosso bem estar.
è Em seguida os alunos pintarão um desenho da pirâmide alimentar.
 Avaliação: acontecerá através da produção de frases e leitura

4º momento: Relembrando a história, relacionarei os conteúdos: dúzia e 
meia dúzia., iniciando com a observação e manipulação através de material 
concreto (caixas de ovos).
è Distribuirei atividades xerografadas para que eles desenhem quantidades 
completando conjuntos e pintando elementos.
è Também farão situações problema e jogo da memória das frutas.
è Avaliação: Será verificado se os alunos conseguirão completar 
corretamente os conjuntos.

5º momento:
è Conversarei sobre o preço do pãozinho e de alguns alimentos mais comuns 
que os alunos conhecem.
è Listarei no quadro os ingredientes do pão para relembrarmos o gênero 
receita.
è A seguir contarei a história do dinheiro.
è Mostrarei as cédulas e moedas do real (fictícias).
è Realizarão atividades no livro de matemática e também algumas 
xerografadas.
è Montarei um minimercado para as crianças vivenciarem situações do dia-
a-dia de compra e venda.
è Trabalharei situações problema, em que eles possam opinar.
è Avaliação: Será através da participação oral e resolução de problemas.

6º momento:
è Comentarei a respeito do quadro que aparece na história (Campo de Trigo 
com Corvos de Vincent Van Gogh).
è Lembrarei dos vários alimentos que precisamos consumir diariamente, 
principalmente as frutas para termos uma ótima saúde.
è farei a leitura do livro “Tarsila, Menina Pintora”  de Lúcia do Amaral. 
è A seguir os alunos farão a pesquisa da biografia de Tarsila do Amaral.
è Mostrarei a obra O Vendedor de frutas e eles realizarão a pintura da obra.
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è Depois farão uma composição a partir da obra “O Ovo”.
è Avaliação: Será através da pintura e composição.

Recursos utilizados: Alunos, professora, livros, folhas xerografadas, lápis de 
cor, cartolina, internet e data show

A cozinheira (Roseana Murray)

As panelas se alinham
Desejando temperos
Das mãos da cozinheira
Vai saindo um mundo de cheiros.
Tudo em rápida transformação,
Como se pela cozinha
Passassem dez fadas-rainhas
Com seus mistérios e varinhas...

A cozinheira distribui fartos
Pedaços de magia,
florestas de cores e segredos
Entre frutas e pimentas

e depois de tudo pronto e servido
vai guardando os elogios no bolso,
como alguém que guardasse provisoriamente
peixes dourados num aquário. 

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Este plano  contextualizou bem o trabalho com a literatura, gênero textual 
e arte. Poderiam ter ampliado mais as atividades com interpretação da 
literatura selecionada. A partir do poema da Roseana Murray, é possível 
realizar um trabalho sistematizado para a aquisição do SEA (Sistema de 
Escrita Alfabética) e também prever uma mostra das obras trabalhadas.
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RELATO 7 – Jéssika Karla da Silveira , Gizele Souza bahnert e Milze Camargo – 
Escola Municipal Samuel Klabin  

Língua Portuguesa - Ciências da Natureza - 
Matemática - Arte

nLeitura e interpretação de diversos gêneros textuais: Contos, Música 
nOralidade nRegularidades e irregularidades ortográficas nProdução textual  
coletivo e individual nCiclo da água nUso racional da água nEstados físicos da água 
nMedidas de capacidade nSituações problemas envolvendo adições e subtrações 
nComposição visual bidimensional (desenho e pintura). 

 þ Incentivar os alunos à leitura, pois ler e escrever são cruciais para 
a aprendizagem do ser humano, e através destas atividades podemos enriquecer 
nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação.
þ Apresentar aos alunos a temática, ressaltando a importância da água, sem água 
não haveria vida em nosso planeta. Ela é de extrema importância para a vida de todos 
os seres vivos que habitam a Terra.
þ Demonstrar e incentivar ações sobre a economia da água 
þ Compreender o ciclo da água
þ Comparar grandezas de mesma natureza
þ Registrar através de desenho o ciclo da água
þ Ler e interpretar diversos portadores de texto
þ Ampliar o vocabulário, percebendo o uso correto das irregularidades (gua- ch- 
pl) e o som nasal (ão).

1º Momento: Roda da leitura e conversa. Introduzir o tema 
com a leitura do livro “O Caminho do Rio”, da autora Elza Yasuko Passini. Abrir o 
tema para conversar e conhecer as opiniões dos alunos. Leitura do livro didático de 
Ciências e realizar as atividades propostas no caderno.
2º Momento: Retornaremos o assunto sobre a importância da água. A água e os 
líquidos podem ser medidos, para tanto existem certas convenções, utilizando o livro 
didático de matemática, faremos a leitura das imagens.
faremos também a leitura dos conceitos de medidas. A sistematização dos conceitos 
ocorrerá através das atividades que serão desenvolvidas no livro de matemática.
Realizaremos a experiência com as medidas de capacidades na prática, bem como as 
mudanças do estado físico da água.
Recursos: xícara, colher, jarra, copo graduado, balde, gelo, água quente, água.
Tarefa:
Resolva as situações problema com muita atenção:
a) Renata fez suco para o lanche e observou que um litro de suco serve apenas quatro 
copos, porém Renata irá receber 8 amigos. Quantos litros de suco serão necessários? 
(represente através de desenho)
 

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto
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b) No lanche de Renata, seus convidados tomaram apenas um litro e meio do suco 
que ela preparou. Quantos copos de suco sobraram? 
 
 
Avaliação:  Avaliar o aluno através das atividades relativas ao conteúdo de 
matemática  e as formas de medidas de capacidades.

3º Momento: 
Rotina inicial explanação oral, conversa com os alunos sobre a água. A água passa 
por várias transformações. Nessas transformações além de observar mudanças de 
estado físico, podemos perceber o ciclo da água.
Leitura da história  “A GOTA  CRISTAL”, com os alunos:

4º momento: Rotina inicial, apresentação dos cartazes feito pelos alunos sobre a 
água, conversa informal sobre a importância da água, assim realizaremos um texto 
coletivo para o portfólio sobre a água:
 
Neste momento será realizada uma produção de texto coletivo a partir de uma figura, 
sob o título “As aventuras da gotinha Cristal”

5º Momento: Rotina inicial, aula de conclusão do trabalho sobre a água, explorar 
escrita e artes criação de desenho livre partindo da música ( Planeta Água), conversa 
informal com os alunos sobre a importância da água na  vida dos seres vivos, explicar 
sobre que o tema sobre a água, se transformou em músicas, poemas, filmes, peças de 
teatro e campanhas sobre o desperdício .
Após ouvir a música “ Planeta  Água”, de Guilherme  Arantes, serão realizadas 
algumas atividades.
 
1ª Atividade: Cada aluno deverá ilustrar no caderno de Arte a música Planeta Água,  
conforme sua criatividade:

ANÁLISE LINGUÍSTICA: 
 Depois de ter ouvido a música Planeta Água, pinte a palavra ÁGUA, na música e 
responda:
Quantas vezes a palavra água apareceu  na letra da música?
Para você qual o motivo da repetição da palavra água na letra da música?
Agora  com  atenção  localize no texto :
Duas  palavras com o som de “GUA”:  
Duas  palavras com o dígrafo CH: 
Agora crie um banco de palavras retirando  da música  palavras  com  final  ÃO:

recursos: Rádio, CD, Slides da música Planeta Água.

Avaliação:
O aluno será avaliado através da correção das atividades explorando a gramática, 
pontuação, acentuação e  leitura.
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coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Através de pesquisas sobre a economia da água, seria interessante explorar os 
talões de água de cada aluno, fazendo comparações, demonstrando a medida 
metro cúbico, utilizando esse gênero textual (talão) e explorando os conteúdos 
de Língua Portuguesa e Matemática.
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RELATO 8 – Irene bartenski, Niuza Castanho e Cleide dos Santos – Escola 
Municipal Dom bosco

Língua Portuguesa - Matemática - Ciências Humanas 
- Ciências da Natureza e Arte

nConteúdos trabalhados nLeitura e interpretação dos mais variados 
textos nProdução de texto coletivo nGramática: grau dos substantivos nSituações 
problemas envolvendo dúzia e meia dúzia nSistema monetário brasileiro nPaisagem 
rural e urbana  e profissões nBiografia e obra dos grandes mestres e reprodução 
nAlimentação;

þ Desenvolver a leitura e a escrita;
þ Produzir textos coletivos  e frases;
þ Reconhecer o grau dos substantivos;
þ Resolver situações problemas;
þ Conhecer a história do dinheiro, identificando cédulas e moedas;
þ Reconhecer as profissões da área rural e urbana;
þ Compreender que a alimentação saudável é importante para o bom funcionamento 
do nosso corpo;
þ Conhecer a biografia e fazer a reprodução da obra: Campos de Trigo com corvos 
de Van Gogh;

1º momento: Apresentar o livro “Viagens de um pãozinho”, 
de Sérgio Meurer aos alunos: e instigar a curiosidade a respeito do livro perguntando 
sobre o que eles acham do que se trata a história;
• Ler o livro, fazendo pausas chamando a atenção para algumas questões referentes 
a parte lida, aguçando a curiosidade para o restante da história;
• Pedir que os alunos ilustrem a história e juntos façam uma produção de texto 
coletivo; 
2º momento:
• Relembrando  o título do livro chamaremos atenção para a palavra pãozinho que 
está escrita no diminutivo, e relembraremos os graus dos substantivos;
• Após relembrarmos os graus dos substantivos faremos atividades de caça-palavras;
• O livro cita vários alimentos, vamos fazer um banco de palavras com esses 
alimentos e escrevê-los nos diversos graus;

3º momento:
• Conversa com os alunos sobre onde são produzidos os alimentos que consumimos;
• Trabalhar com os alunos um pequeno texto informativo sobre área rural e urbana, 
enfocando na área rural a agricultura e na urbana as profissões;
• Após uma conversa listaremos os produtos agrícolas que os alunos conhecem;
• Pedir que os alunos recortem várias figuras de profissões, escrevam o nome e o que 
fazem esses profissionais;
Pedir que os alunos observem uma história em sequência e produzam um texto

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto
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4º momento:
• Conversar sobre a importância da alimentação e fazer a leitura  da letra da música: 
Sopa, do selo Palavra Cantada; após a leitura,  ouviremos e cantaremos a música;
• Pintar o nome dos alimentos citados na música, copiá-los e fazer a separação 
silábica;
• Relacionar alimentos citados na música com a pirâmide alimentar;
• Pedir que os alunos escolham alguns alimentos preferidos, desenhem e produzam 
frases;

5º momento:
• Iniciar mostrando um vídeo onde mostra a tela: Campo de Trigo com corvos  de 
Van Gogh e faz uma apresentação da biografia do mesmo;
• Fazer a leitura da biografia e a reprodução da obra Campo de Trigo com Corvos;
• Biografia de Van Gogh:
Vicent Van Gogh (1853-1890) foi pintor holandês. É considerado um dos maiores 
pintores de todos os tempos. foi o precursor da pintura de vanguarda. Seus problemas 
de depressão o levaram a cortar a sua própria orelha.
Os problemas mentais do pintor refletiram-se em sua pintura, que passou a mostrar 
pinceladas mais fortes, porém, pequenas. foi internado num hospital, onde atirou no 
próprio peito e morreu três dias depois.

6º momento:
• Retomando a história, relacionar dúzia e meia dúzia, resolvendo situações 
problemas;

7º momento:
• Contar a história do dinheiro;
• Fazer o reconhecimento das cédulas  e moedas;
•  Confeccionar as cédulas e moedas ;
• Montar um mercadinho para que os alunos façam o uso das cédulas e moedas em 
situações de compra e venda no pátio da escola;

oriGeM e HiSTÓriA Do DiNHeiro
Atualmente, o dinheiro é algo que está presente no nosso cotidiano e é 

praticamente indispensável para a vida das pessoas. Contudo, as suas origens 
estão bem distantes na história.

Na história, as principais mercadorias como moeda foram o gado (por servir 
para vários fins, como fonte de alimentação, transporte e prestação de serviços 
que exigiam força bruta) e o sal (muito raro, sua função era a conservação de 
alimentos).

Mais tarde, os povos antigos instituíram a moeda como forma de organizar 
o comércio de mercadorias, o que veio a substituir o escambo. Desde que 
surgiram, as moedas possuem o formato que conhecemos hoje: pequenas peças 
de metal com peso e valor definidos e com a impressão do cunho oficial.

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de moedas foram o ouro e a 
prata. O emprego destes metais se impôs, não só pela sua raridade, beleza, 
imunidade à corrosão e valor econômico, mas também por antigos costumes 
religiosos.

A idéia do papel-moeda nasceu no dia em que uma pessoa, necessitando 
de moedas correntes, entregou a outra um vale para troca de mercadorias ou 
metais (ouro, prata, ferro ou cobre), depois dado em pagamento a um terceiro, 
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com direito de recebê-lo do emitente.
A Casa da Moeda do brasil produz as cédulas e moedas utilizadas no brasil 

e de alguns paises no exterior, mas também uma série de outros produtos.
Em 11 de fevereiro, comemora-se o Dia da Criação da Casa da Moeda.

recursos utilizados

• Livro de história;
• Tesoura;
• Revistas e livros;
• Guachê; 
• Cola; 
• Papel;
• Internet;
• Embalagens diversas de produtos

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Seguindo uma metodologia que incentiva a pesquisa, é possível também 
solicitar que os alunos verifiquem o preço de alguns produtos para que elaborem, 
posteriormente, situações problema, podendo inserir também o conteúdo 
litro e quilo nas medidas. É possível também trabalhar as características dos 
gêneros textuais receitas, cupons de compra, etc. Trabalhar com os alunos 
outros instrumentos utilizados para o pagamento como cartões, cheques, etc. 
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Relato 9 - Isabel Cristina Carneiro e Rose Meri de Paula Gomes – Escola 
Municipal 31 de Março

Ciências da Natureza - Língua Portuguesa

Organização dos seres vivos e meio ambiente - Animais

nReconhecer as características específicas dos animais nClassificação 
dos animais em vertebrados e invertebrados

þ Demostrar sensibilidade, respeito e empatia ao ouvir histórias;
þ Identificar semelhanças, habitat, locomoção e alimentação;
þ Conhecer a fauna regional;
þ Representar por meio de desenhos histórias ouvidas; 
þ Reconhecer os alimentos que alguns animais nos fornecem;
þ Compreender as medidas usadas em receitas;
þ Produzir texto coletivo a partir do passeio realizado  no bairro;
þ Perceber as relações de interdependência entre os seres vivos e sua importância 

para o meio ambiente

Leitura do livro
Atividades 
Texto informativo, animais vertebrados e invertebrados.
Lista de palavras, nomes dos animais vertebrados da história.
Desenho dos animais invertebrados.
Cruzadinha, caça palavras e classificação
Confecção de jogo da memória
Elaboração de cartaz coletivo utilizando imagens de animais

Os alunos levaram seus animais de estimação durante o período de realização 
desta sequência. Surgiram vários animais e muitas possibilidades de aprender sobre 
suas características. Foram levados porquinho-da-índia, coelho, gato, cachorro, 
canário e até tartarugas.

Foi realizado um texto coletivo a partir de uma dobradura do gato.
Outro livro trabalhado foi a obra  “O mais bonito”, de Mary e Eliardo frança.
foram também realizadas outras atividades de sistematização da escrita e os 

alunos, em dupla, realizaram também um ditado de palavras do mesmo campo 
semântico. Neste ditado eles escreveram apenas nomes de animais.

Trabalhamos também com o gênero receita, a partir do qual aprendemos sobre os 
alimentos de origem animal. A receita realizada foi de bolacha.

Foi realizada ainda uma exposição de vestimentas e calçados que utilizamos e 
que são de origem animal.

contEúdo
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Por fim, trabalhamos o conteúdo cadeia alimentar e os alunos realizaram 
modelagem com massinha representando o que compreenderam do assunto.

CONSIDERAÇÕES DO ORIENTADOR
Com os animais que as crianças levaram até a sala de aula, poderiam ter 
elaborado uma exposição para a comunidade e toda a equipe escolar. Além do 
texto coletivo, é possível elaborar um banco de palavras do nome dos animais.
Além do gênero receita, pode-se planejar o trabalho com outros gêneros 
textuais, prolongando um pouco mais a atividade, considerando que este é 
um conteúdo que envolve muitos conceitos e que chama muito a atenção dos 
alunos.
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Aline Aparecida Max
Ana Lúcia Martins Durães
Ana Maria barbosa
Andréa de fátima Ramos
Carolina de Jesus Rodrigues
Cássia Cristina barbosa
Claudeci Costa de Almeida
Ericléia do Rocio A. Miranda
Gisele Ap. B. Teixeira
Gislaine Ap. Rosequine Reway
Graciele Machado da Rocha

“Devemos oferecer à criança o que melhor nos ocorrer ao espírito em 
estado de sabedoria e graça”

cecília Meirelles

Isis Tatiana de M. Andrade
Jocilene Pupo Ribeiro
Josélia Ap. Gomes Marques
Lindanir de Almeida
Lucemery fátima da Silva
Mariangélica Ribinski
Mauro César da Silva
Roseli de Oliveira
Sandra Ap. Costa
Viviane Pereira dos Santos

TURMA DO 1º E 3º ANO
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RELATO 10 Prof. Gislaine A. R. Reway – Escola Municipal Gonçalves Lêdo

Língua Portuguesa - Arte - Ciências da Natureza

nLeitura e interpretação nRima nfunção social da escrita nProdução 
textual  nBiografia e obra dos grandes mestres das artes visuais nComposição visual 
bidimensional nDesenho e pintura nExpressão gráfica n Movimento corporal 
nFotossíntese: existência do ar e sua importância à vida nRespiração: oxigênio 
como elemento necessário para a respiração

þ Conhecer e apreciar a obra de Van Gogh “Doze Girassóis numa 
Jarra”
þ Estimular os alunos a reproduzirem a obra do artista;
þ Conhecer como ocorre a fotossíntese realizada pelas plantas;

1º Momento: Apresentação da biografia de Van Gogh e 
algumas obras do artista
• Apreciação da obra “Doze girassóis numa jarra” e conhecimento de alguns 
significados da mesma.
• Composição a partir de expressão gráfica.

2º Momento: Reprodução da obra com colagem
• Assistimos a um vídeo com a música “O Girassol” de Vinicius de Moraes e 
Toquinho.
• Em seguida trabalhamos com o poema “O Girassol” destacando as rimas do texto.
• Realizamos escrita de palavras com a letra “G”.
• Realizamos leitura de texto informativo sobre o girassol e também de uma lenda  
sobre essa flor.
• Depois, lembrando que o girassol é uma planta, trabalhamos sobre a fotossíntese, 
existência do oxigênio e sua importância para nós.
• Realizamos atividades sobre esses conteúdos como a produção de um texto 
coletivo: transformamos a fotossíntese em uma receita.
Realizamos também duas experiências: uma sobre a transpiração que a planta faz 
durante a fotossíntese e a segunda sobre a liberação do oxigênio nesse processo
Para finalizarmos, registramos o resultado das experiências
• Data show, velas, recipiente de vidro, vaso de planta, fósforo, papéis diversos, 
forminha de brigadeiro, livro “Arca de Noé” (Vinicius de Moraes), dentre outros.

contEúdo
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coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Neste relato a professora desenvolveu algumas atividades interdisciplinares, 
finalizando com o registro da experiência realizada. As atividades do SEA 
estão evidenciadas nos momentos das atividades desenvolvidas, percebe-se 
que o trabalho com a oralidade está implícito nos momentos e permeia as 
áreas e objetivos.
As experiências realizadas na área do conhecimento “Ciências da Natureza” 
tornou o trabalho significativo, pois permitiu que os alunos vivenciassem e 
compreendessem melhor o processo da fotossíntese.
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RELATO 11 Ana Maria barbosa e Graciele Rocha 
Escola Municipal Presidente Castelo branco

Durante a realização desta sequência, foram realizadas diversas atividades que foram 
distribuídas em planos de aula, relatados a seguir.

PLANo De AULA 1

Ciências Humanas - Educação Física.
 

nHábitos culturais nAlimentação nJogos de salão
 

þ Conhecer as comidas da festa junina
þ Desenvolver o raciocínio lógico e a memória
 

Iniciar com a leitura da parlenda junina em um cartaz,  para 
realizar uma roda da conversa sobre o assunto, na qual os alunos farão comentários 
sobre suas participações nessas festas e as comidas típicas que eles conhecem. Após 
será realizado o registro e leitura de um texto informativo sobre a batata-doce do 
livro “Sabores da América” de Ana Maria Pavez e Constanza Recarti.
Para conhecimento do nome de mais alguns alimentos será confeccionado um jogo 
da memória com desenhos e nomes dos mesmos, para os alunos jogarem em duplas. 
Como tarefa farão a pesquisa das comidas típicas de festa junina.
 
recursos: livro “Sabores da América”, cartolina. 
 
Avaliação: Será durante a roda da conversa e no desenvolvimento do jogo da 
memória

•  Atividade de registro: 
Hoje conhecemos algumas comidas típicas das festas juninas e agora vou escrever as 
curiosidades sobre a batata-doce.
batata-doce – pode ser assada, cozida ou usada em geleias e outros doces. Também 
tem usos medicinais, como em picadas de insetos e infecções de pele. É utilizada 
ainda como tinta para cabelos ou para deixá-los mais claros e macios. A batata- doce 
foi levada para outro país e era oferecida como presente importante.

contEúdo
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PLANo De AULA 2
Matemática

 
nConstrução de gráficos nAdição ideia de juntar nSubtração: ideia 

de retirar.
 

þ Coletar e organizar informações para construir gráfico em sala de 
aula;
þ Utilizar números para expressar cálculos que envolvem adição;
þ Interpretar e resolver situações problema, compreendendo alguns significados 
subtração.  
 

Levar os alunos para o pátio e iniciar com a brincadeira de 
“Batata Quente” explicando que cada vez que parar a criança que estiver com a bola 
terá que dizer uma comida típica de festa junina. Após fazer o registro no quadro das 
comidas típicas de festa juninas de acordo com a pesquisa da tarefa para verificar 
qual alimento que a turma mais gosta. Como atividades de registro os alunos terão 
que construir um gráfico de acordo com os dados coletados na turma, contar os 
doces no desenho da Turma da Mônica (atividade do portfólio) e resolver situações 
problema.
 
Recursos: Bola
 
Avaliação: Será durante a construção do gráfico e atividade para o portfólio.

PLANo De AULA 3
Língua Portuguesa

 
 nOralidade Relação fonema/grafema nReconhecimento das unidades 

fonológicas
 

þ Perceber a diferença da língua falada e escrita.
þ Ler e escrever palavras corretamente.
þ Compreender e ler as estruturas silábicas canônicas e não canônicas.          
 

Iniciar a aula com a brincadeira da “Dança da cadeira”, na qual 
cada criança que sair terá que pegar da caixa uma rima para a palavra (referentes à 
festa junina) expondo no cartaz de pregas, realizar a leitura coletiva das rimas que 
cada aluno colocou.  Após cantar a música de festa junina e montar um cartaz com 
a turma explorando através da oralidade as rimas existentes no texto pedindo que os 
alunos as encontrem  e circule. Em seguida registrar a música e as rimas no caderno 
e na sequência as outras atividades de registro.
 
recursos: Rádio, CD, cadeiras, cartolina, caixa.
 
Avaliação: Ocorrerá ao desenvolver a  escrita e leitura correta das palavras nas rimas.
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coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Neste relato foram enfatizados os hábitos culturais e as comidas típicas das 
festas juninas, que é uma atividade comumente trabalhada nas  escolas nos 
meses de junho e julho.
As atividades desenvolvidas aconteceram de forma interdisciplinar e lúdica. 
As brincadeiras propostas permitiram fixar conteúdos do SEA (Sistema de 
Escrita Alfabética) e SND (Sistema de Numeração Decimal).
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RELATO 12      PROfESSORA: LINDANIR   DE ALMEIDA 
Escola Mun.Prof. Juventina betim da Silva

Arte - Ciências da Natureza - Matemática - Língua 
Portuguesa

nLeitura ncontagem em sequência ntabuada nexpressão gráfica 
npintura

þ propor atividades de Arte (ilustração e pintura) contextualizando a 
contagem e multiplicação
þ conhecer sobre a vida de Michael Dahl, autor do livro “Usando as mãos”; 
entender como se originam as estações do ano.

Será feita a leitura do livro, deixando tempo para que os alunos façam 
perguntas e explorem os desenhos. Em seguida, será entregue a cópia da poesia numa folha de 
sulfite, os alunos farão a ilustração da história e em um outro momento será distribuído o texto 
informativo sobre a biografia de Michael Dahl para leitura e escrita de novas palavras. Estudarão 
sobre as estações do ano.
Explicar a sequência numérica de 5 em 5 e como se forma a tabuada do 5. 
Relembrar a metamorfose da borboleta e produzir cartaz da história do livro “Usando as mãos”.

recursos: texto informativo, livro, cartaz, poesia em folha sulfite
Avaliação: Será feita através da observação quanto à criatividade artística e das 
demais atividades propostas aos alunos.

1º momento: Será feita a leitura do livro “Usando as mãos”, de Michael Dahl, 
explorando cada animal que aparece. Tendo em mãos a história impressa em sulfite, 
os alunos farão a leitura e a ilustração.

2º momento: 
Será estudada a biografia do autor Michael Dahl e serão pintados com a cor vermelha, 
no texto,  as palavras com as dificuldades ortográficas: cr, tr, vr e pr. Em seguida 
faremos sílabas e palavras para leitura. Como o livro apresenta vários fatos curiosos 
sobre alguns animais, será realizada a leitura. Aproveitando que o livro fala sobre o 
outono, estudaremos também sobre as estações do ano.

3º momento:
O livro traz a sequência numérica de 5 em 5. Através do jogo boliche, veremos 
melhor como se processa essa sequência numérica e a tabuada do 5.

4º momento:
Relembrar a metamorfose da borboleta e como estamos trabalhando as estações do 
ano, faremos as flores e árvores com as mãos. Ilustraremos a história para expor no 
mural literário.
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coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
A professora partiu da leitura de um livro do acervo (PNbE/PNAIC) para 
desenvolver uma sequência de atividades envolvendo as áreas do conhecimento. 
O trabalho com gêneros textuais foram explorados nos momentos de realização 
das atividades, e o SEA explorado através do texto estudado
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Relato 13 - Professora: Jocilene Pupo – Escola Municipal Prof. Paulo freire

Língua Portuguesa - Ciências Humanas  - 
Matemática

nLeitura e interpretação nTipologia textual e Reconhecimento 
das unidades fonológicas nAtividades econômicas e profissões nLeitura e 
interpretação de dados nConstrução de tabelas e gráficos

þ Resgatar a história dos brinquedos
þ Analisar os sons das palavras e comparar com outras, 

observando as semelhanças entre as palavras que rimam
þ Identificar o tema principal do poema
þ Conhecer a diversidade de profissões e suas funções
þ Compreender a necessidade de se ter uma profissão para garantia de 
sustento
þ Interpretar dados expostos em tabelas e gráficos;

Após realizarmos a rotina diária, apresentei  o poema 
de Olavo Bilac “A boneca”. Fizemos uma leitura compartilhada do texto e 
conversa sobre o mesmo, suas personagens, quais os brinquedos que aparecem 
no texto, se já brincaram com estes brinquedos e como finalizou a história.
Os alunos  circularam com a mesma cor no texto as palavras que rimam, 
reforçando o conceito de rimas durante a atividade. 
Realizamos o bingo do som inicial, em que os alunos procuraram em suas 
cartelas a palavras que tem a sílabas inicial igual à cantada pela professora.
Cada aluno que conseguia completar uma linha horizontal ou vertical ganhava 
uma pintura no rosto.

1 – Escreva a palavra que rima com as palavras seguintes:
Mão –
bola –
bela –
Gente – 
Lar-
Tarefa:
Pergunte a seus pais:
Qual é sua profissão?
Registre a resposta deles:

Os alunos apresentaram suas pesquisas que realizaram como tarefa, 

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto



69

comentando sobre as profissões apresentadas e conversamos sobre as 
profissões.

Oralmente relambramos sobre as profissões, comentando sobre Olavo 
Bilac e as profissões que estão ligadas ao texto  interligando com as encontradas 
no jogo.

Utilizamos as cartelas do bingo do som inicial que contém desenho 
de objetos que representam as profissões ou profissionais, registrando  no 
caderno de ciências as profissões de suas cartelas e sua principal função.

fizemos uma pesquisa na sala anotando os dados no quadro, a partir destes 
dados criamos uma tabela e um gráfico para representá-los, registrando esta 
tabela e gráfico no caderno de matemática.

Avaliação: 
A avaliação será através da atividade onde deverão escrever palavras que 

rimam, verificando assim se conseguem perceber a diferença dos sons das 
sílabas, bem como as semelhanças.

  
recursos:
Cartaz com o poema “A boneca”, canetas hidrocor,  Jogo do som Inicial.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
No relato, a professora partiu de um trabalho envolvendo a leitura de 
um gênero textual (poema) para desenvolver atividades do SEA e do 
SND.
No trabalho desenvolvido a professora envolveu os pais dos alunos em 
uma atividade de pesquisa que depois foi relacionada com questões do 
poema. o resultado da pesquisa permitiu a construção de uma tabela e 
gráfico para sintetizar o conteúdo abordado.
Adequadamente o conteúdo foi contextualizado e a literatura apresentou-
se como a possibilidade de iniciar os trabalhos.
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Lenir de Souza Almeida
Maria Lerita S. de Souza
Maria Rozenir S. bueno
Rejane Ap. da Silva
Rosane Orcheski da Silva
Rosilda Machado da Silva
Silvana Nazaré ferreira
Tânia Mara da Rosa
Tatiéli Medeiros Leal
Vanilcéa de Lima R. Gomes

Adelina Gonçalves Padilha bueno
Claudia do Prado
Daiane Ap. de Souza
Edivane Oberek
Gilcelaine Maria P. Antunes
Janete Siqueira Ribinski
Jesiane Mendes bueno da Cruz
Jucimara S. Oliveira Lima
Jussara Ap. Santos
Laís Cristina Gomes

TURMA DO 3º ANO

“Aprender a ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou 
frases, mas refletir criticamente sobre o próprio processo de ler escrever e 

sobre o profundo significado da linguagem”
Paulo freire
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RELATO 14  Prof. Jesiane Mendes bueno da Cruz   12 fotos
Escola Mun. Prof. Etelvina Arzua Costa

PLANo De AULA 1
Ciências Humanas - Arte

nPaisagem natural e modificada nBiografia e obras dos grandes 
mestres das artes plásticas nPaisagem rural e urbana e seus elementos (agricultura, 
pecuária, indústria, comércio

þ Apreciar a biografia e obas dos grandes mestres das artes plásticas.
þ Identificar e comparar diferentes paisagens
þ Compreender elementos que transformam a paisagem para formar uma cidade 
urbana e um campo rural.
þ Desenvolver as seguintes capacidades: observação; descrição; comparação; 
relação e conclusão

Como ponto de partida nessa aula vamos organizar uma roda 
e conversar sobre as seguintes questões: 

1. Perguntar aos alunos se já foram a um sítio ou uma fazenda? Perguntar quais as 
diferenças que eles perceberam entre a cidade e a fazenda ou sítio que visitaram.

2. Em outro momento será apresentada as seguintes obras:

Paisagem Urbana de Manuel Martins: Manuel 
Martins (1911-1979). Pintor Paulistano. Em sua 
pintura é possível observar as radicais transformações 
da paisagem paulistana sem a perda da pureza 
primitivista em sua obra.

Paisagem Rural de João batista da Costa: João batista 
da Costa (1865-1926). Nascido em Itaguai –RJ. 
Pintor e professor da Escola Nacional de belas Artes. 
Um mestre paisagista, tem como marca registrada 
a percepção da natureza brasileira. A partir de 1906 
elimina progressivamente das telas as figura humanas 
e passa a se ocupar, exclusivamente, com a descrição 
da paisagem rural.
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Após a observação espera-se que os alunos concluam que:

Paisagem Urbana: é formada por uma cidade onde existe parte central que se 
concentra o comercio e os vários bairros.

Paisagem rural: as pessoas trabalham em contato com a natureza cultivando a terra 
e criando animais.

3 – No quadro você irá registrar anotando com sinais da legenda, elementos que 
compõem as paisagens: Urbana e Rural.

Sim +                    Não –                    Mais ou menos +

  
 

4- Organizar a sala em grupos de 6 alunos e orientá-los a formar conjuntos com 
elementos que compõem as paisagens urbanas e outro com elementos das paisagens 
rurais (cada grupo fará uma paisagem). Utilizando materiais de recortes. Quando 
terminarem de elaborar os conjuntos, questionar os grupos;
è O que tem no conjunto da paisagem urbana?
è O que tem no conjunto da paisagem rural?
è O que é comum em ambos os conjuntos?
è O que é diferente entre eles?
5- No caderno de arte propor aos alunos para representarem com desenhos 
uma paisagem urbana e uma paisagem rural, baseadas nas obras apresentadas 
anteriormente.

Tarefa: O lugar onde o aluno mora:
1. O lugar onde você mora é uma paisagem urbana ou rural?
2. Como é a paisagem? O que é possível identificar?
3. Como são as construções? 
4. O  que as pessoas costumam fazer? Com o que trabalham?

recursos: atividadee xerocada, TV, pendrive, obras de arte para apreciação, material 
de recorte.
Avaliação: ocorrerá nos relatos segundo o que for discutido durante a aula para 
identificar distinções entre campo e cidade.
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PLANo De AULA 2
Ciências Humanas - Lingua Portuguesa - Arte

nPaisagem natural e modificada nOralidade nPodução Textual

 þ Produção individual de convite explorando: tipologia textual, 
segmentação de palavras
þ Dramatização: Jogos dramáticos
þ Conceituar zona rural e zona urbana com uso do dicionário
þ Comparar história “As aventuras de um pequeno ratinho na cidade grande”, com 
o tema abordado
þ Estimular a criatividade para produção de convite
þ Realizar dramatização coletiva da história trabalhada.
þ Utilizar o dicionário como recurso de pesquisa na escrita, identificando o 
significado das palavras

Nessa aula vamos retomar o assunto das paisagens Urbanas 
e Rurais. 

1. Com uso do dicionário os alunos irão pesquisar o significado para definição das 
palavras: Urbana e rural. 
2. Após esse trabalho convidar os alunos para juntos fazermos a leitura do livro de 
Simon Prescott “As aventuras de um pequeno ratinho na cidade grande”, conforme 
for ocorrendo a leitura, ir explorando as imagens do livro. Terminada a leitura será 
solicitado para:
3. fazer a interpretação oral da história. Ao retornar para o lugar os alunos terão a 
missão de produzir um convite para alguém que mora no campo vir até a cidade fazer 
uma visita.
4. Concluir fazendo máscara para a dramatização a partir da história apresentada.

Tarefa: faça uma representação da paisagem da foto abaixo: Foto de Telêmaco 
borba.
è Para essa atividade você irá colocar uma folha de papel em cima da imagem:
è Colorir de vermelho a parte que corresponde a área urbana do município.
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è Colorir de verde a parte que corresponde a área rural do município.
è Colorir de azul a parte que representa o céu.

recursos: dicionário, livro do acervo “As aventuras de um pequeno ratinho na 
cidade grande”, mascara. de rato.

Avaliação: a avaliação ocorrerá na criatividade para produção do convite (atividade 
3) e envolvimento na dramatização (atividade 5).

PLANo De AULA 3
Ciências Humanas - Lingua Portuguesa

nOralidade nPaisagem rural e urbana e seus elementos (agricultura, 
pecuária, indústria, comércio) n Atividades econômicas e profissões nProdução de 
história em quadrinhos: Chico bento

þ Compreender e diferenciar as atividades desenvolvidas no campo 
e na cidade
þAssistir vídeos para maior compreensão do assunto abordado
þIdentificar o que é: agricultura e pecuária

Dois vídeos apresentados com o personagem Chico Bento 
“Chico bento no shopping e Chico bento em Na Roça é diferente”, personagem 
de Mauricio de Souza será ponto de partida para essa aula. No decorrer do vídeo os 
alunos poderão refletir sobre as atividades que são realizadas no campo e também o 
que é feito nas cidades. Dar ênfase que em nossa cidade destacam-se duas atividades 
econômicas: Indústria e comércio.
Trataremos de discutir o nome dado as atividades desenvolvidas no campo e nas 
cidades.

  
è Agricultura: Agricultura é o trabalho de cultivar a terra, plantar e colher. As 
pessoas que se dedicam à agricultura são chamadas de agricultores ou lavradores. Os 
produtos agrícolas podem servir como alimento ou como material a ser transformado 
pela indústria.
è Pecuária: Pecuária é o trabalho de criar e cuidar do gado. Pecuarista é o dono 
do gado. As pessoas que trabalham na pecuária recebem diversos nomes: peões, 
vaqueiros, pastores, etc. Há diferentes tipos de gado: bovino (bois), suíno (porcos), 
ovino (ovelhas).
è indústria: Indústria é a atividade econômica que extrai a matéria – prima 
da Natureza e a transforma em produtos industrializados. Matéria – prima é todo 
material usado na fabricação de produtos.
è comércio: são atividades variadas para venda e compra de produtos. 
1. Os alunos receberão uma folha com imagens do personagem Chico bento  com 
o Maluquinho para produção de história em quadrinho.Essa atividade irá compor o 
portfólio.
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Sabemos que a paisagem rural é uma paisagem que não tem a interferência do 
homem, já as paisagens urbanas sofrem transformação feita pelo homem. Que tal 
você observar essas imagens e aproveitar o já sabe para criar um dialogo com os 
personagens? Então abuse da sua criatividade e bom trabalho.

2. Observe a sequencia de imagens e escreva no caderno uma frase para cada figura, 
explicando o processo de produção do pão. Consulte o banco de palavras. 
fábrica | Pão | Cidade | Trigo
Campo | farinha de trigo | Colhido | Padaria

Tarefa: Pesquisa. 
A) Escreva o nome de cinco alimentos naturais e cinco alimentos industrializados 
que você consome do dia a dia.
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b) Peça ajuda das pessoas de sua casa e pesquise qual é a matéria prima principal de 
cada um dos alimentos industrializados dos produtos que você já anotou. E registre 
no caderno.

Recursos: TV, pendrive atividade xerocada, livro didático Projeto Descobrir 
Geografia (3º ano).

Avaliação: será na compreensão das atividades desenvolvidas no campo e na cidade 
e no registro da produção da história em quadrinho.

PLANo De AULA 4

Ciências Humanas - Ciências da Natureza 

nOralidade nPaisagem rural e urbana e seus elementos (agricultura, 
pecuária, indústria, comércio) nClassificação dos alimentos: animal, vegetal e 
mineral nElementos dos mapas: títulos e legendas.

þ Compreender que as atividades desenvolvidas no campo e na 
cidade estão relacionadas
þ Entender que nossa alimentação é de origem: animal, vegetal, mineral.
þ Saber que os alimentos podem ser naturais ou industrializados.
þ Identificar e classificar os alimentos em: naturais e industrializados.
þ Observar mapas e localizar as informações solicitadas.

Para retomar nosso estudo, fazer um momento de reflexão, 
o campo e a cidade estão relacionados. Nem sempre pensamos de onde vêm os 
alimentos que consumimos e muitas vezes sabemos pouco ou quase nada sobre 
como eles foram produzidos. Quando vamos à feira ou ao supermercado, temos a 
impressão de que o alimento sempre esteve ali, e não percebemos o longo caminho 
que ele percorre nem a quantidade de pessoas envolvidas no trabalho de fazer o 
alimento chegar a nossa mesa. Depois de serem colhidos nos sítios, e nas fazendas 
das zonas rurais, os alimentos são transportados para diferentes regiões do Brasil e 
do mundo e percorrem grandes distancias.

1 - Através do mapa os alunos irão observar o caminho percorrido pelo alimento até 
chegar ao consumidor. Essa é a rota do trigo que é produzido principalmente no Rio 
Grande do Sul e, depois transportado para outras cidades do país, como Salvador na 
bahia. É uma viagem de cerca de 3.500 km.

 

2 - Em outro momento lembrar que os alimentos necessários a nossa sobrevivência 
são de origem: animal, vegetal e mineral.
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è origem animal: leite, ovos, carnes 
(boi, porco, aves, peixes).

è origem vegetal: as mais diversas 
plantas desde as sementes até os frutos: 
arroz, feijão, milho, mandioca, batata, 
cenoura, alface, tomate, laranja, banana, 
mamão, abacate e etc.

è origem mineral: água, sal, cálcio e 
ferro.

3 -  Após esse conhecimento apresentar 
diversos tipos de alimentos que 
consumimos tanto os naturais quanto os industrializados, sendo que os naturais 
podem ser consumidos antes de passar por um processo de transformação na indústria. 
Já os industrializados passam por um processo de transformação nas indústrias. 
Exemplo: as frutas que consumimos ao natural podem ser levadas para a indústria 
e ser transformada em suco, nesse caso ela se torna um produto industrializado. E a 
furta é a matéria-prima da indústria. 

4 - Propor a classificação dos alimentos em naturais e industrializados. Através de 
cartaz.

5 - Matéria prima é o produto fornecido pela natureza e transformado pela indústria 
escreva abaixo o nome da matéria prima utilizada para: 

6 - Na pesquisa da aula anterior você descobriu a matéria prima de alguns alimentos 
industrializados que você consome no seu dia a dia. Agora que tal você escolher um 
dos alimentos e ilustrar com desenho o processo desse alimento desde sua plantação 
no campo até chegar a sua mesa.

Tarefa: Alem dos alimentos outros produtos também são resultados da relação 
entre as atividades do campo e da cidade veja a seguir as atividades envolvidas na 
produção de uma camiseta. Organize as cenas usando números (1, 2, 3, 4).

A atividade aqui proposta tem o intuito 
de conscientizar que não é somente os 
alimentos que sofrem transformação nas 
indústrias, mas outros produtos também.

recursos: atividade xerocada, material 
de recorte, produtos industrializados, 
e naturais, livro didático Projeto Eco 
geografia (3º ano).
Avaliação: espera se que no final dessa 
aula os alunos tenham compreendido a 
relação campo e cidade e que os mesmos 
tenham desenvolvido habilidade de 
classificar e reconhecer matéria prima de 
alguns produtos (atividade 4, 5).
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PLANo De AULA 5

Ciências da Natureza - Língua Portuguesa - 
Matemática 

nAlimentação e nutrientes nProdução de gráficos a partir de 
informações coletas em sala de aula nLeitura e interpretação dos diferentes gêneros 
textuais: tirinhas

þ Estimular nos alunos a capacidade de expor seu pensamento 
através da linguagem oral
þ Perceber a importância de se alimentar bem.
þ Construir gráfico através de informações coletadas.
þ Trabalhar em grupo.
þ Explorar a leitura e a escrita.

Os alunos serão convidados a fazer uma roda de conversa, e 
o professor irá questioná-los se comeram alguma coisa antes de chegarem à escola 
abrindo espaço para que digam o que comeram. Para esse momento usaremos “a 
bola da vez” para que todos não falem ao mesmo tempo e ouçam o comentário dos 
colegas em silencio. 

continuar questionando:
è Quem é que não gosta de comer? 
è Será que comer é bom demais?
è Será que é saudável comer tudo o que queremos?
1 - serão disponibilizadas imagens de alguns alimentos para os alunos observem e 
escolham os preferidos.

   

  

2 - Por meio da observação promover uma discussão para que as crianças digam o 
que mais gostam de comer.

3 - Fazer um levantamento construir um gráfico para sondar os alimentos mais 
desejados pelas crianças. Titulo: Alimentos mais desejados pelos alunos do 3º ano B.
Após concluir o trabalho, propor questões para registrar no caderno:
A) Precisamos nos alimentar? Por quê?
b) Como uma alimentação pode ser saudável?
C) Por que as crianças estão ficando obesas?
D) De que forma a atividade física é importante para a saúde?
Em seguida assistir juntos ao vídeo Obesidade infantil, produzido pela Revista Veja 
que retrata: alimentação, obesidade infantil e atividade física.
 
Após o vídeo estabelecer um diálogo com a turma.

contEúdo

árEas do conhEcimEnto

oBJEtiVos
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è O que foi possível aprender?
è  Porque as crianças estão acima do peso?
è Quais são os hábitos alimentares mais saudáveis?
è Atividade física é importante ou não?

4 - Após essa interação solicitar aos alunos que façam um desenho do vídeo seguido 
de uma frase.

5 - TrABALHANDo eM GrUPo: 

Leia a tirinha e observe com seus colegas para responder:

 

A) A Magali está exagerando ao pedir todas as bolas de sorvete? Por quê?

b) A Magali come de tudo o tempo todo.Será que ela come bem?

Tarefa: Pesquisando receitas

Magali é uma personagem criada por Mauricio de Sousa. Ela é bem conhecida 
por ter vontade de comer o tempo todo. Observe a cena e pense em alguma 
receita especial e saudável para ela comer. Anote os ingredientes e o modo de 
preparo.

 

recursos: atividade xerocada, pendrive, TV.

Avaliação: será no dialogo promovido com os alunos nas questões orais, verificando 
a capacidade de expressão de cada um.
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PLANo De AULA 6

Ciências da Natureza - Lingua Portuguesa

nOralidade nAlimentação e nutrientes nElaboração de cardápio 
saudável nLeitura e interpretação de: gráfico (pirâmide alimentar)

þ Identificar o significado de pirâmide alimentar
þ Trabalhar em grupo.
þ Adquirir conhecimento sobre hábitos de uma alimentação saudável através do 
livro: “O que Ana sabe sobre alimentos saudáveis”. 
þ Elaborar cardápio saudável para sua idade.

O ser humano necessita da energia dos alimentos para realizar 
todas as atividades diárias e ter um desenvolvimento saudável, alimentar-se bem 
não significa comer muito, o importante é a qualidade dos alimentos. Por isso nossa 
alimentação deve ser equilibrada e variada. Após essa interação:

oBSerVANDo A PirÂMiDe ALiMeNTAr:

 
1-Explicar aos alunos que seguir a pirâmide alimentar é muito importante para ter 
uma alimentação equilibrada, ela é um gráfico que mostra a quantidade e porções 
que pode e deve ingerir de cada alimento, de forma balanceada. À medida que 
os alimentos se aproximam do topo da pirâmide, a quantidade em que devem ser 
ingeridos diminui. 
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Os alunos serão organizados em grupos para realizar a seguinte atividade. baseando-
se na pirâmide alimentar: 

2- Montar um cardápio com sugestões de alimentos saudáveis e adequadas para sua 
idade.

3- Retomando a tarefa da aula anterior, selecionar as receitas trazidas para montar 
um livro: “Receitas saudáveis”.

4- Apresentar aos alunos o livro “O que Ana sabe sobre... alimentos saudáveis” de 
Simeon Marinkovic e ilustrações de Dusan Pavilic.

APÓS A LeiTUrA 
LeVANTAr oS SeGUiNTeS 

qUeSTioNAMeNToS:

A) Por que temos que comer?
B) Quem gosta de comer frutas? Qual é 
a fruta preferida?
c) O que você mais gosta de comer: 
verduras ou legumes?
D) Como você utiliza os alimentos no 
seu dia a dia?

5-Pensando no que Ana sabe sobre 
alimentação saudável. Agora é com 
você! Através de uma pesquisa descubra sobre os benefícios dos alimentos. Para 
confecção de álbum seriado “Benefícios dos alimentos”, Preenchendo a ficha e 
ilustrando. (Trabalho para casa). Será sorteado um alimento para cada aluno fazer 
pesquisa sobre ele.

Tarefa: Trazer uma fruta de sua preferência para a próxima aula.

recursos: TV pendrive, pirâmide alimentar, atividade xerocada, livro do acervo “O 
que Ana sabe sobre alimentos saudáveis”, livro didático Porta Aberta Ciências (4º 
ano).

Avaliação: Ocorrerá na organização dos grupos no momento da elaboração do 
cardápio (atividade 2) e se os mesmos compreenderam as explicações para elaborar  
cardápio saudável para sua idade.
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PLANo De AULA 7
Ciências da Natureza - Língua Portuguesa

nAlimentação e nutrientes nOralidade

þ Identificar nutrientes que cada grupo de alimentos tem
þ Realizar trabalho em duplas.
þ Reconhecer benefícios que os alimentos trazem para a saúde socializando as 
pesquisas
þ Incentivar bons hábitos alimentares preparando salada de frutas
þ Criar receita de salada de frutas

Provocar nos alunos a seguinte questão: “O que você sente 
quando fica com fome?”. Nesse momento ouvir as respostas dadas pelos alunos. 
Intervir quando necessário explicando que cansaço e fome indicam que parte de 
nossas energias foram gastas e precisam ser repostas. 
Relembrar aos alunos os nutrientes: são as substâncias encontradas nos alimentos 
necessárias ao crescimento e desenvolvimento do organismo e manter boa saúde.
1-Através de uma tabela os alunos serão orientados a perceber: nutrientes, principais 
funções, e exemplos de fontes onde são encontrados.

eM DUPLAS oS ALUNoS reALiZArÃo AS SeGUiNTeS ATiViDADeS:

2-Para concluir nosso trabalho os alunos apresentarão os resultados das pesquisas 
solicitadas, socializando as descobertas registradas, em seguida juntos organizarão 
o álbum seriado.
3-Os alunos irão ensaiar e apresentar a canção “Rock das frutas” para os alunos do 1º ano.
4-Solicitar que cada aluno traga uma fruta e no dia seguinte preparar uma salada. Em seguida 
os alunos irão criar uma receita a partir da nossa salada registrando o modo de preparo.

recursos: atividade xerocada, utensílios para preparar salada de frutas, livro didático 
Porta Aberta Ciências, CD, rádio, máscaras.
Avaliação: na apresentação das pesquisas, e ainda na preparação da salada como um 
alimento saudável e na capacidade de criar receita.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
A professora realizou um ótimo trabalho de articulação entre as disciplinas, fez um 
planejamento sequenciado para ser trabalhado em 7 dias. A cada aula planejada 
novos conteúdos foram trabalhados, com objetivos e avaliação ao término.
O trabalho foi muito rico, utilizando livros de literatura e obras de arte, e as atividades 
trabalhadas envolveram todas as áreas do conhecimento, trazendo informações sobre 
alimentação saudável e vitaminas. Divertiram-se com jogos e leitura de tirinhas e outros 
gêneros textuais, e trabalharam ainda com gráficos e fizeram produções escritas e relatos orais.
Esse trabalho contribuiu muito para o aprendizado dos alunos, de forma 
prazerosa e significativa. Segundo a professsora, “fácil não é, mas é possível 
desenvolver um trabalho dessa forma!”.

contEúdo
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Relato 15 – Prof.  Gilcelaine Maria Pereira Antunes- Escola Mun. Prof. Etelvina 
Arzua Costa

Língua Portuguesa - Ciências - Geografia

nOralidade nLeitura e interpretação nProdução de texto 
nClassificação dos alimentos nAlimentação e nutrientes nElementos dos mapas: 
títulos e legendas

 þ Relatar notícias mantendo as informações principais
þ Redigir textos adequados ao gênero, tema, destinatário, às convenções gráficas 
apropriadas ao gênero
þ Classificar os alimentos em: animal, vegetal e mineral
þ Reconhecer e valorizar, nos alimentos, os nutrientes: vitaminas, proteínas, sais 
minerais, carboidratos, lipídios e glicídios.
þ Reconhecer elementos dos mapas: títulos e legendas
þ Fazer leitura de diferentes tipos de mapas;

PLANo De AULA 01

nOralidade nLeitura e interpretação nProdução de texto.

þ Relatar notícias mantendo as informações principais
þ Redigir textos adequados ao gênero, tema, destinatário, às convenções gráficas 
apropriadas ao gênero

Iniciarei a aula explicando sobre as fábulas, uma vez que 
em muitas histórias os animais são os personagens. Comentarei que nas fábulas 
os animais apresentam características próprias 
dos seres humanos; são vaidosos, malvados, 
sinceros ou generosos. Usarei  como exemplo 
a fábula do “Leão e o camundongo”,explorando 
o livro de Jerry Pinkney. Após ter contado a 
fábula  com o livro faremos uma interpretação 
oral, colocando no quadro suas observações. 
Em seguida escolherei um aluno para ler a 
biografia do autor. Após termos explorado 
o livro apresentarei a fábula  em vídeo, para 
que observem a diferença na imaginação entre 
leitura e filmagem, onde poderemos observar 
que todos tem uma forma de criar sua  sequencia 

contEúdo
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dos fatos 
Na sala de aula faremos a interpretação oral  da fabula com as questões :
Vocês acreditam que é possível um ratinho salvar a vida de um leão?
Vocês concordam com o ensinamento que foi dado nesta fábula? E se você fosse o 
autor, qual o ensinamento você daria baseado na fábula?
Após a interpretação oral  falarei  um pouco mais sobre as características das fábulas 
e também sobre Jerry Pinkney escritor que adaptou as fábulas de Esopo. 
em seguida à conversa com os alunos, irei propor uma atividade de fixação, 
distribuindo cópias das mesmas e na lousa registraremos interpretação  para que os 
alunos possam registrar no caderno de Língua Portuguesa.

interpretando o texto:

1. Nas fábulas, os personagens, geralmente 
são animais e falam. Retire da fábula “O leão 
e o ratinho” uma fala:
Do ratinho
Do leão

2. As fábulas costumam apresentar uma lição, 
um ensinamento. O que a fábula “O leão e o 
ratinho” pretende ensinar?

3. No texto, aparecem duas expressões que foram empregadas para se referirem ao 
leão. Você sabe dizer quais são? 

4. Liste outras palavras e expressões que poderiam ser empregadas para se referirem 
a esse personagem.
 Possíveis respostas: Felino, rei dos animais, temível animal...

5. Observando as frases abaixo, qual você escolheria para o final do texto, caso você 
fosse o escritor?
A mentira tem pernas curtas.
Quando um não quer dois não brigam. 
Tamanho não é documento. 
Quem desdenha quer compra
Mais vale a agilidade pequenina que a força do leão. 
O bem se paga como o bem.  faça o bem sem ver a quem. 

6. Observe as cenas e numere de acordo com os acontecimentos que ocorreram na 
história. Após você ter ordenado as cenas, escreva  a história, reconstruindo a fábula.

7-oBA! AGorA É HorA De criAr!
Tendo como base  a fábula, irei propor  que os alunos construam uma noticia 
embasados na fábula “O Leão e o Ratinho”. mostrarei a estrutura de uma noticia de  
jornal.
Depois os alunos apresentarão as suas notícias, que serão lidas na roda de conversas, 
momento em que serão compartilhadas suas produções e opiniões sobre o 
ensinamento da fábula.

Avaliação: Se dará na atividade número 7, na qual os alunos produzirão a noticia .
recursos: sulfite , livro  O leão e o camundongo,vídeo.
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PLANo De AULA 02

nClassificação dos alimentos nAlimentação e nutrientes 

þ Classificar os alimentos em: animal, vegetal e mineral
þReconhecer e valorizar, nos alimentos, os nutrientes: vitaminas, proteínas, sais 
minerais, carboidratos, lipídios e glicídios.

Ao desenvolver atividades com a fábula “O leão e o 
camundongo”  e estudar com os alunos as características dos animais e  a alimentação 
e nutrientes, faremos uma pesquisa na internet  de textos informativos e científicos 
que falem sobre os animais citados nas fábulas.  

Leão 
Classificação:
Reino: Animalia
filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Gênero: Panthera
Espécie: P. leo

TexTo iNforMATiVo
- O leão é um mamífero felino de grande porte.
- Podemos encontrar leões, principalmente, nas savanas africanas. Existem também, 
embora em pouca quantidade, alguns leões habitando na região noroeste da Índia.
- O leão macho possui juba e é peludo, enquanto a fêmea possui menor quantidade 
de pelos. A cor da pelagem dos leões varia entre o amarelo escuro e o marrom.
- São animais carnívoros e caçadores. Alimentam-se principalmente de carne de 
zebras, gnus, veados, búfalos, javalis e até mesmo elefantes. Podem comer até 30 
quilos de carne em apenas uma única refeição.
- Em função da agilidade, as fêmeas costumam fazer grande parte das caças.
- Os leões têm, em média, 5 horas de atividade por dia. No restante, passam dormindo 
ou economizando energia (descansando).
- Em média, um leão macho adulto pesa entre 180 e 220 quilos. O comprimento, em 
média, de um leão pode ser de 1,8 a 2,2 metros.
- Os leões não conseguem correr por longas distâncias, porém são rápidos, podendo  
atingir até 55 km/h.
- Os machos costumam viver sozinhos ou liderar grupos compostos por até 40 
fêmeas.
- Existem várias espécies de leões, sendo as mais conhecidas: leão-sul-africano, 
leão-do-atlas, leão-congolês, leão-etíope, leão-asiático e leão-somaliano

 Pesquisando  sobre os animais da fábula  pudemos observar a alimentação do Leão e 
do camundongo. Descobrimos que o Leão è um animal carnívoro  e caçador. Vamos 
conhecer um pouco as classificações dos alimentos.
Enquanto os Leões obtêm alimento comendo outros seres de espécie animal, nós 
seres humanos necessitamos de vários alimentos para crescer saudável . Este 
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alimentos são classificados em animal, vegetal e mineral.

oS ALiMeNToS ricoS eM ProTeÍNAS
Os alimentos ricos em proteínas, também chamados de alimentos construtores, são 
importantes para o crescimento, portanto fundamentais para a constituição dos ossos 
e dos músculos. Exemplos de alimentos de origem vegetal e de origem animal ricos 
em proteína:
Vegetal: feijão, ervilha seca, amendoim
Animal: leite, queijo, ovos, carne bovina, carne de frango, carne de peixe, ovos
 

ALiMeNToS ricoS eM cArBoiDrAToS e LiPÍDeoS
Os alimentos energéticos são ricos em carboidratos (chamados de açúcares e 
gorduras). fornecem energia para o organismo, sendo indispensáveis para o 
funcionamento dos músculos e órgãos, bem como para a atividade mental. A energia 
necessária para brincar, andar, praticar esportes, estudar, entre outras atividades, vem 
de alimentos ricos em açúcares e gorduras. Exemplo de alimentos ricos em gorduras 
e açúcares.
Açúcares: pão, batata, macarrão, mel, arroz, etc;
Gorduras: óleo vegetal, margarina, azeite de dendê, banha, etc.

ALiMeNToS ricoS eM ViTAMiNAS e SAiS MiNerAiS 
Os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais são chamados de reguladores, porque 
são importantes para o perfeito funcionamento das funções vitais do organismo e  
regulariza a quantidade de água no organismo, entre tantas outras atividades. As 
vitaminas e os sais minerais são encontrados principalmente em frutas, verduras e 
legumes.
A falta de vitamina e sais minerais no organismo é bastante prejudicial. A vitamina 
C, por exemplo, é importante para proteger o organismo da entrada de micro-
organismos causadores de doenças (como vírus e bactérias). Exemplo de alimentos 
ricos em vitaminas e sais minerais.
Vitaminas: alface, pepino, uva, laranja, maçã, pêra, banana, morango, kiwi, etc...        
Sais minerais: tomate, ervilha, pepino, melancia, melão, pimentão.
 
HáBiToS ALiMeNTAreS 
Uma refeição completa deve ter um pouco de todos os grupos de alimentos que 
vimos até aqui, ou seja, deve ser equilibrada na quantidade de proteínas, carboidratos, 
lipídeos, sais minerais e vitaminas. A alimentação é importante não só para o bom 
funcionamento do organismo, mas tem  influência direta no dia-a-dia (trabalho, 
estudo, lazer). Portanto, em cada refeição deve-se comer pelo menos um alimento 
de cada grupo, para não correr o risco de ingerir uma dieta pobre em algum tipo de 
nutriente.

 ALiMeNToS iNDUSTriALiZADoS
Alimentos industrializados são aqueles que resultam da transformação dos alimentos 
naturais por meio de processos industriais. Seria ideal que em nossa alimentação 
houvesse apenas alimentos naturais, porém nos dias de hoje isso dificilmente 
acontece, porque grande parte dos alimentos que consumimos é industrializada. 
 
ALiMeNToS TrANSGÊNicoS 
Os alimentos transgênicos, são produzidos a partir da modificação genética das 
sementes com base nas características do ambiente onde são cultivadas. Estes 
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alimentos podem trazer problemas à saúde das pessoas e também ao ambiente, 
considerando que não ocorrem de forma espontânea na natureza.
 1-Responda em seu caderno:
a – Que alimento você mais gosta?
b – Que alimento menos gosta?
c -Por que é importante saber o prazo de validade dos alimentos industrializados?
d-  Qual a importância de se ter uma alimentação equilibrada?
2 -Pesquise sobre  a classificação dos  alimentos em animal vegetal e mineral e faça 
pequeno texto explicando sobre sua importância.
3-Após estudarmos o texto, faremos uma discussão em sala de aula sobre as questões 
relacionadas a alimentação, vamos  para a cozinha experimental fazer uma salada de 
frutas e discutir sobre a importância de se comer frutas, verduras e fibras.

Avaliação: Se dará  na atividade numero 2.

Tarefa
Recortar 10 alimentos saudáveis e colar no caderno
Recursos: sulfite, internet, livro

PLANo De AULA 03

Elementos dos mapas: títulos e legendas
Observar títulos e legendas nos mapas

Reconhecer elementos dos mapas: títulos e legendas, fazendo leitura 
de diferentes tipos de mapas;

Vamos relembrar os personagens da fábula “O Leão e o 
ratinho”, e que o habitat do leão é a savana africana. Agora vamos descobrir onde 
fica a savana mas primeiro vamos conhecer o que compõe o mapa.

TÍTULO Descreve a informação principal que o mapa contém.
ESCALA Indica a proporção entre o mundo ou uma parte dele e sua representação, ou 
seja, quantas vezes o tamanho real teve de ser reduzido para poder ser representado.
ESCALA GRÁFICA A escala gráfica aparece sob a forma de uma reta dividida em 
várias partes, cada uma delas com uma graduação de distâncias.
LEGENDAS  Permitem conhecer as informações contidas no mapa. As legendas 
podem vir representadas por cores símbolos ou diversos tipos de representações.

COMO LER UM MAPA? Ler mapas significa um processo que envolve algumas 
etapas básicas.A leitura começa pela observação do título. Qual o espaço representado, 
seus limites e demais informações. Identificado o tema, é preciso interpretar a 
legenda, relacionar os significados.
Pegarei o globo terrestre e o mapa mundi e mostrarei os dois e perguntarei o que eles 
tem de semelhantes. Mostrarei aos alunos um mapa mundi, e colocarei no chão para 
que se tenha uma compreensão mais adequada das orientações espaciai .do norte sul 
leste e oeste.
Então vamos nos localizar onde estamos, em qual continente, qual país, qual estado, 
qual cidade e qual mar banha as terras do brasil, e também localizaremos a Savana 
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na África e nos países onde também são 
encontrados os Leões, mesmo em pequena 
quantidade. 
faremos a brincadeira encontre o tesouro. 
Será dividida a turma em pequenos grupos  
de 4 alunos e cada grupo encontraram um 
envelope no pátio da escola. Nele estará o 
seguinte bilhete:
A escola tem uma sala com vários tesouros 
escondidos. Procure outra pista na sala. 
Todos do  grupo  participarão. Então, eles irão até lá e encontrarão o mapa da escola. 
Junto ao mapa estará o bilhete: 
Os tesouros estão guardados, em uma caixa para cada grupo  estará um tesouro  
quadra, parque, sala de jogos, atrás da escola e sala dos professores .
Na roda da conversa vamos esclarecer que há vários tipos de mapas e para diferentes 
finalidades.
 
 
2-Após termos realizado a caça ao tesouro, obsevamos que há vários tipos de mapas 
que servem para nossa localização. O mapa mundi está representando o globo 
terrestre estando aberto. Agora vamos pintar no mapa onde se encontra o nosso país 
brasil  de amarelo e a África de vermelho montando uma legenda colocando o nome 
do mapa;
  

Avaliação: Se dará  na atividade número 2

TArefA: 

HOJE NÓS TRAbALHAMOS LEITURA DE DIfERENTES MAPAS, 
MOSTRE QUE VOCÊ É ESPERTO  E CRIE UM MAPA ONDE VOCÊ 
COLOCARÁ AS RUAS QUE PERCORRE DA ESCOLA ATÉ SUA CASA.

recursos: MAPAS,  GLObO TERRESTRE

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
foi realizado um ótimo trabalho de articulação entre três áreas do conhecimento. 
Utilizando um livro de literatura do gênero fábula, a professora explorou 
bastante a oralidade, reconto e as demais atividades foram diversificadas 
e significativas. Poderá ser trabalhado ainda  a unidade fonológica (L) 
se o trabalho for desenvolvido no 1º ano, além de animais domésticos e 
selvagens, trabalhar espaço e localização. Quando a atividade é significativa, 
a aprendizagem é consequência.
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RELATO 16 - Profª TÂNIA MARA DA ROSA - Escola Municipal Professora 
Juventina betim da Silva

Língua Portuguesa - Ciências Humanas - Ciências da 
Natureza

nProdução de Texto individual nOs indígenas (tupi-guaranis, jês e 
Kaingang e os africanos nLeitura e Interpretação nEstados brasileiros

þ Comparar fatos do seu passado com fatos atuais
þ Ler imagens reconhecendo as expressões do desenho
þ Apresentar aos alunos as 5 regiões e os estados que a compõe Redigir textos 
adequados ao gênero, tema.
þ Eliminação de redundância no texto.
þ Entender diferentes significados de uma mesma palavra em frases e textos.
Metodologia

Iniciar a aula como de costume, oração, rotina, após farei 
uma conversa informal sobre os índios (povos indígenas) e o que eles já ouviram 
falar sobre os índios. Passarei um texto do Livro de História Projeto Buriti página 
48 sobre os: Quando os portugueses chegaram, Os povos do litoral, Os povos do 
interior, O preparo dos alimentos. Para uma interdisciplinaridade farei a leitura do 
livro bumba-boi de fabiana ferreira Lopes.
Farei uma explanação sobre o guaraná, peixe em folhas da palmeira e palmitos 
na brasa, alimentos que eles preparavam para alimentação, como fixação do texto 
faremos resolução de atividades relacionadas ao texto. 
faremos também pesquisas no laboratório de informática sobre as tribos que viviam 
no Paraná, também pesquisaremos sobre brincadeiras indígenas e as mais adequadas 
para a faixa etária dos alunos aplicaremos na sala.
Ainda trabalharemos o Conto de Baobá de Maté, Coisas de índio  de Daniel 
Munduruku e Histórias africanas para contar 
e recontar de Rogério Andrade barbosa.
Será realizado também um trabalho com 
a música EU do Palavra Cantada, com 
expressão corporal.
Também para complementar faremos trava-
línguas e trabalhos com rimas. Faremos a 
releitura do Boi – Bumbá. Para finalização 
será feito um trabalho sobre as regiões e um 
texto “Bois do Brasil” para complementar 
o assunto.

contEúdo
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Avaliação:
Será através das realizações das atividades propostas.

recursos
Livro Paradidático bUMbA – bOI (fabiana ferreira Lopes), Livro Didático Projeto 
buriti História,  cadernos, cd, rádio, atividades impressas.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Em um trabalho articulado entre as áreas do conhecimento, houve destaque 
para o trabalho com povos indígenas, tratando-o como conteúdo e não somente 
em uma data comemorativa, e enfatizado os conhecimentos sobre os usos e 
costumes por meio da pesquisa. Podem ainda ser utilizadas obras de arte sobre 
o tema, entrevista com indígenas, receitas e canções de povos indígenas e 
outras atividades que poderiam tornar a aprendizagem mais completa.
Houve também um trabalho integrado com os gêneros textuais variados e 
atividades significativas.
A avaliação da aula poderia ser definida como uma atividade síntese em que 
os alunos escrevessem o que aprenderam sobre os indígenas.
“Valorização, essa é a palavra. Valorização da cultura e do conhecimento do 
outro.”
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RELATO 17 Sequência – Tatiéli  Medeiros Leal
Escola Mun. Presidente Castelo branco        

Sequência didática a partir do livro: “O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias” 
– de Mary Hoffman e Ros Asquith

1º MoMeNTo

nOralidade nLeitura e interpretação nRegularidades e irregularidades 
ortográficas nProdução de texto individual (relato descrito pelo aluno) nSubstantivo 
nAdjetivo nGênero do substantivo.

þ Leitura da  história selecionada
þ Relatos por escrito do entendimento do livro
þ Relatos por escrito da sua família
þ Realização de cruzadinha  e acróstico sobre família

AVALiAÇÃo:

Produção dos Relatos individuais sobre a sua família.

2º MoMeNTo

nformas geométricas, sólidos geométricos, quadriláteros 
nPlanificação dos sólidos geométricos: forma, contorno e lado vértices, arestas e 
faces nRepresentações de figuras a partir de diferentes perspectivas nSimetria 

þ Retomar a leitura do livro e observar com os alunos os 
vários tipos de casas;
þPesquisar e observar imagens de casa e perceber a simetria.
þ A partir das imagens das casas, trabalhar as formas Geométricas e as figuras 
Planas;

Avaliação: Realizar uma composição contendo casas e apresentando eixos simétricos.

contEúdo

dEsEnVoLVimEnto

contEúdo

contEúdo
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3º MoMeNTo

nOralidade nLeitura e interpretação nAlteridade: Tradições religiosas 
nfestas religiosas nLugares sagrados nPaisagem natural e modificada nPaisagem 
rural e urbana e seus elementos (agricultura, pecuárias, indústria, comércio) 
nAtividades econômicas e profissões.

þ Iniciar este momento com uma conversa sobre quais são 
as Tradições religiosas nas famílias;
þ Realizar a leitura complementar do texto Religiões de Jussara Barros;
þ Apresentar um slide com imagens de alguns Lugares sagrados construídos pelo 
homem (igrejas);
þ Observar ao redor da escola as diferentes paisagens: Paisagem natural e 
modificada;
þ Pesquisar quais são as profissões dos pais, planejando um momento em que 
alguns pais possam ir à escola para falar de sua profissão aos alunos.
Listar as profissões dos pais e realizar atividades de sistematização da leitura e da 
escrita.
Pesquisar palavras (profissões) que não sejam conhecidas.

Avaliação:
Produzir um texto sobre a profissão que desejam ter.

4º MoMeNTo

nDoenças da infância nDesenvolvimento do ser humano 
ntransformações do corpo.

þ Iniciar este momento retomando a associação entre os pais 
e os filhos
þ Realizar a leitura complementar “ Mamãe Você me Ama?”
þ Assistir ao Vídeo: O corpo humano I e II e, utilizando o esqueleto e o torso, 
explicar sobre a composição do corpo humano
þ Registrar por meio de desenho, as etapas do desenvolvimento humano
þ Observar a carteirinha de vacina  e pesquisar as principais doenças da infância.

Avaliação:

A avaliação será realizada por meio do desenho sobre as etapas do desenvolvimento 
humano.

2º MoMeNTo

nArtes: Personagem nExpressão corporal, Figurino. nNoções de 
jogos pré-desportivos (Jogos Cooperativos)

dEsEnVoLVimEnto

contEúdo
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þ Ressaltar a ênfase do livro em relação à união das pessoas 
e às formas de comunicação
þ Realizar a leitura complementar: “ O Que  Dizem as Palavras.” 

ATiViDADe:
Sortear uma palavra e fazer uma mímica para seu grupo adivinhar, podendo utilizar 
acessórios e tecidos disponíveis.
Após a mímica, relembrar aos alunos sobre as diferentes expressões corporais e 
sobre a importância das práticas corporais para o bom desenvolvimento do corpo. 
Comentar sobre as diversas organizações familiares e que, quando estamos na escola 
nós também formamos uma família, um ajuda outro, passamos momentos alegres, 
tristes, brincamos, aprendemos vivemos muitas coisas juntos, por isso devemos 
trabalhar em equipe e ser respeitosos com todos.
Em seguida, levar os alunos à quadra ou pátio e realizar os exercícios de alongamento 
dos membros superiores e inferiores, tronco e aquecimento: Abraço coletivo;
Em seguida realizar a Queimada Amiga

Avaliação: Neste momento será avaliado o desenvolvimento da atividade de mímica.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
A professora realizou um planejamento interdisciplinar, articulando todas as 
disciplinas e partiu de um livro de literatura infantil.
As atividades descritas são diversificadas, explorando bastante a oralidade e o 
registro, incluindo uma avaliação a cada aula.
Há que se ter uma unidade no trabalho de articulação entre as disciplinas, para 
que esta não fique fragmentada, visto que o aluno é um ser integral.
É preciso citar os recursos que serão necessários a cada momento bem como 
qual a atividade de exposição ou finalização do conteúdo, pois como foram 
trabalhados vários conteúdos ao longo da sequência, é necessário que haja 
uma organização sequencial das atividades realizadas, sistematizando-as por 
exemplo em um mural que permita aos alunos irem compondo e relembrando 
o que aprenderam e realizaram anteriormente.
É possível explorar outros gêneros textuais e também trabalhar com a planta 
baixa das casas.

dEsEnVoLVimEnto
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Andréa Ap. Mello
Aparecida Adriana da Silva
Clair Carneiro de Oliveira
Cláudia Anaí S. Luz Moreira
Cristiane Maria do N. C. da Silva
Danieli Campos de Morais
Edna Regina G. florindo
Elenita Cristina Lopes
Erica buniowski Endo

“Neste mundo atual, temos que contaminar as crianças com o prazer do livro, 
o gosto e a paixão pela leitura, a criança ter uma relação com o livro como um 

objeto cultural.”
Magda Soares

Giovane Ap. Almeida de Oliveira
Ivana de Cássia Machado
Kety Loriane Carvalho
Márcia Regina da S. Rocha
Nilva frança da Rosa
Regiane Cristina Siqueira
Rosalba Mara Mittelstedt
Rita Soares Scharaiber
Simone Antunes de Lima

TURMA DO 1º E 3º ANO
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Relato 18 : Regiane Cristina Siqueira     
Escola Municipal Castro Alves

Língua Portuguesa - Ciências da Natureza - Geografia

nLeitura e interpretação de texto nfases da lua nConstrução de mapa

þ Interpretar texto
þ Elaborar mapa
þObservar e reconhecer as diferentes fases da lua.

Ler a história “Uma Viagem ao espaço” do autor Martins 
Rodrigues Teixeira.
- Exploração oral:
Quem é o personagem do texto?
O que ele fez?
Para onde foi?
O que ele conheceu?
Você observou que ao conhecer o mundo da lua,  NECO precisou de um mapa!
Perguntar aos alunos se sabem a função de um mapa. Em seguida, apresentar um 
texto e ler com os alunos, interpretando-o
O conceito de mapa deriva do termo latim mappa. Trata-se de uma representação 
gráfica e métrica de uma porção de território sobre uma superfície bidimensional, 
geralmente plana, embora também possa ser esférica como é o caso dos globos 
terrestres.

Vamos conhecer agora a representação do nosso planeta terra com o globo terrestre!

Agora, a partir do que você entendeu através do uso do globo, vamos localizar no 
mapa o nosso país Brasil e colorir com o lápis de cor azul!
 
Agora vamos mostrar que você entendeu o conceito e a importância dos mapas 
realizando o percurso que você faz da sua casa até e escola. Não esqueça que o mapa 
tem o objetivo de representar graficamente o desenho, ou seja, as ruas, as casas, as 
praças e tudo mais que você pode observar no caminho:
Os personagens Neco e Teco nos convidam a fazer parte de uma viagem à Lua sendo 
assim vamos conhecer um pouco a respeito dela e de sua fases!

LUA - SATÉLiTe De fASeS
 
A Lua é o único satélite natural da Terra. Quatro vezes menor do que nosso 
planeta, ela também é iluminada pelo Sol, não tem luz própria. Ao longo do 
ciclo lunar, a Lua vai adquirindo formas diferentes para nós que a observamos 

contEúdo
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daqui da Terra. Mas na verdade sua forma não muda. O que muda é o quanto 
podemos ver da face da Lua que está sendo iluminada pelo Sol. 
A Lua demora cerca de 27 dias para dar a volta ao redor da Terra e de seu 
próprio eixo. Por isso, é sempre o mesmo lado que fi ca de frente para o nosso 
planeta, chamado de lado visível. A outra parte, conhecida como lado oculto, 
alimentou lendas sobre monstros fabulosos. 
É o único lugar do espaço em que o homem já pisou. Doze astronautas já 
aterrissaram por lá, desfazendo o mistério: cheia de crateras, poeira e pedras, 
sem atmosfera nem água, a Lua não abriga nenhuma forma de vida. 
O ciclo lunar tem quatro fases principais: Lua Nova, Lua Quarto Crescente, 
Lua Cheia e Lua Quarto Minguante.

Observe a ilustração abaixo para poder entender melhor as fases da lua!
 
ROTEIRO PARA O EXPERIMENTO – fASES DA LUA
Inicialmente você precisa  montar o experimento, portanto siga os passos abaixo:
 

- Encontre uma caixa de papelão  de tamanho médio.

- Nos 4  lados da caixa você precisa abrir orifícios de aproximadamente 1  cm de 
diâmetro. Bem próximo a um dos orifícios você deverá abrir um outro orifício e 
adaptar uma fonte luminosa que representará o SOL, podendo ser  uma lanterna ou 
uma lâmpada..

- Dentro da caixa, centralizada e na altura dos orifícios coloque uma bola ( pode ser 
de ping pong) e ela representará a LUA.

Está pronto!
 
                                

REGISTRANDO A EXPERIÊNCIA FASES DA LUA 
JUNTAMENTE COM A PROFESSORA

1. Ilustre e descreva abaixo o que você observa em cada 
orifício da experiência realizada e o que você entendeu a 
respeito das fases da Lua.

Avaliação: Observar a construção do mapa, o relato da experiência, o interesse e a 
participação na aula realizada.
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coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
A elaboração deste plano prevê especificamente a compreensão relacionada 
aos aspectos espaciais. A avaliação poderia ser a realização de um texto 
informativo coletivo para expor em cartaz de forma que os demais alunos 
da escola leiam as elaborações. Além de pesquisarem em mapas,os alunos 
poderiam também pesquisar locais utilizando o Google Maps e é possível 
também acompanhar e analisar o calendário para identificar as mudanças da 
lua durante o mês. Poderão também ser pesquisadas curiosidades que ocorrem 
na natureza durante as mudanças da Lua.
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Relato 19 -  Cláudia Anaí S. da Luz Moreira 
Escola Municipal Regente feijó   (10 fotos)
                

 Língua Portuguesa - Matemática - Arte

nGêneros textuais nLeitura de textos e escrita de frases nSubstantivos 
próprios e comuns nOrdem alfabética nInterpretação de textos nListagem de 
palavras, nProdução escrita nPesquisa, observação e interpretação de dados 
nOrigem dos alimentos nSituações problemas, Cálculos de adição subtração e 
multiplicação nDesenho e ilustração dirigida

þ Objetivos: Ampliar o conhecimento sobre gêneros  textuais
þ Ampliar o vocabulário e melhorar a escrita
þ Reconhecer os substantivos próprios e comuns 
þ Interpretar corretamente os dados fornecidos
þ Listar palavras de uma lista de compras
þ Organizar as palavras do texto em ordem alfabética
þ Desenvolver o raciocínio lógico e solucionar as situações problemas a partir da 
nota fiscal
þ Observar e representar o rótulo através do desenho
þ Escrever frases com criatividade
 

Através de uma conversa informal, indagar aos alunos se já 
foram a algum supermercado fazer compras ou acompanhar alguém. Se já foram, 
tentar saber o que já conhecem ou aprenderam com esta experiência. Fazer várias 
perguntas como:
- Em sua casa vão ao supermercado uma vez por mês, ou toda semana? 
- Observa marca de produtos e prazo de validade?
- faz pesquisa de preços e lista de compras?
- De que forma costuma pagar?

1º MoMeNTo: Apresentar para eles a notinha fiscal e perguntar se sabem o que é 
e o que tem anotado nela. Os alunos farão as observações e responderão a questões 
orais sobre o que podem perceber.

2º MoMeNTo: Após feitas as observações e considerações oralmente é a hora dos 
alunos registrarem o que observaram com várias questões.

3º MoMeNTo: Os alunos farão algumas atividades onde fixarão a escrita correta das 
palavras em destaque como: Substantivos próprios mostrados nas marcas dos produtos, 
nome do supermercado, endereço e até da operadora do caixa. As considerações serão 
realizadas no caderno de Língua Portuguesa, onde farão  também as atividades de 
ordem alfabética com o nome dos produtos comprados. Também poderão fazer uma 
listagem (lista de compras) destacando produtos de vários gêneros.

contEúdo
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4º MoMeNTo: No caderno de matemática os alunos resolverão algumas 
situações problemas com os preços presentes na nota envolvendo adição subtração e 
multiplicação, poderão também:
Escrever por extenso os valores 
Ordenar os preços em ordem crescente e decrescente.

5º MoMeNTo: O trabalho será feito com a observação de rótulos e embalagens 
de alguns produtos (que serão pedidos como tarefa) onde poderão observar várias 
questões como informação nutricional, unidade de medida, código de barra e prazo 
de validade entre outros.
Os alunos anotarão suas observações em uma ficha contendo questões como:
- Nome do produto.
- Marca do produto
- Qual a quantidade. 
- Qual a unidade de medida
- Prazo de validade
- Código de barra
- Ingredientes 
A seguir os alunos representarão o rótulo observado com desenhos e produzirão uma 
frase sobre o produto.

6º MoMeNTo: Aprendendo um pouco mais sobre os alimentos iremos trabalhar 
com a origem dos mesmos usando os versos do livro “Rimas Saborosas” . faremos 
a leitura de alguns versos do livro, exploraremos o assunto oralmente e com uma 
listagem de palavras com cada exemplo .
A seguir trabalharemos sobre a Literatura de Cordel , a partir dos versos do livro e a 
explicação sobre este gênero. 
Os alunos registraram as informações e a seguir construirão seus próprios versos 
tendo os alimentos como tema, ilustrando-os com massinha de modelar a exemplo 
do livro.

recursos: Nota fiscal  de supermercado, rótulos de produtos, atividades impressas , 
lápis de cor e livros de literatura.  

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Neste plano também é possível apresentar aos alunos a história do dinheiro, 
explorando as cédulas e moedas, fazendo comparações entre os preços de 
produtos, podendo utilizar panfletos para realizar a pesquisa e comparação.
Realizar tabela e gráfico (colunas e pictograma) por quantidade do produto, 
prazo de validade (1 mês, 1 ano), classificação (higiene, limpeza, alimentos) 
para analisar e interpretar as informações explícitas e implícitas dos dados.
Se ainda não trabalhado, explorar medidas de massa, capacidade e tempo.
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Relato 20 – Prof.  EDNA REGINA GALVÃO fLORINDO
Escola Municipal 31 de Março   

Língua Portuguesa - Arte - Matemática - Educação 
Física

nArte Popular e folclore Paranaense nOralidade nLeitura e 
interpretação de diversos gêneros literários nProdução Textual nLeitura e 
interpretação de gráficos e tabelas/numerais ordinais nJogos e brincadeiras.

þ Reproduzir oralmente um determinado texto lido pelo professor 
mantendo a organização do texto fonte;
þ Identificar o gênero de um texto a partir de suas características ;
þ Compreender a leitura como meio de acesso ao saber elaborado
þ Produzir texto individual explorando segmentação das palavras, elementos 
coesivos, utilizar pontuação, paragrafação adequada;
þ Regularidades e irregularidades ortográficas, gramática;
þ Conhecer as manifestações culturais do Folclore Paranaense;
þ Interagir com colegas em trabalhos em grupos ( em pesquisas);
þ Participar dos jogos e brincadeiras

1º momento: através de uma roda de conversa, fazer um 
levantamento sobre o que os alunos já identificam e conhecem sobre o Folclore e 
sobre as manifestações folclóricas que utilizam cantigas, brincadeiras, adivinhas, 
lendas etc....

2º momento: expor diversos gêneros textuais no mural, como lendas, adivinhas, 
trava línguas, cantigas de roda etc...
Em seguida fazer a leitura de  alguns textos expostos na lousa, explicando sobre 
gêneros textuais explorando os mesmos ao máximo.

3º momento: trabalho desenvolvido através de pesquisas realizadas com os 
dicionários

4º momento: os alunos irão escolher uma lenda, identificando com as gravuras e 
irão falar sobre o personagem

5º momento:
Resgatar brincadeiras folclóricas como: passa anel, lenço atrás e cantigas de roda.

6º momento:
Trabalhar com a letra da música Terezinha de Jesus: Interpretação e Ilustração
Gramática - Regularidades e Irregularidades ortográficas

Agora tenho um desafio para vocês: o Trava-Língua é uma brincadeira antiga e 
folclórica.
Vamos fazer uma competição entre meninos e meninas. Quem consegue ler melhor?

contEúdo
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A aranha arranha a rã. A rã não arranha a aranha
Trazei três pratos de trigo para três tigres.
Uma trinca de trancas trancou Tancredo.
Pedro pregou prego na pedra

7º momento:
Vamos conhecer um pouco sobre Parlenda: Palavreado, discussão, importuna, rixa.
Parlenda: Costumamos fazer cantando para divertir as pessoas

8º momento:
Apresentar outras parlendas para os alunos, em equipe os mesmos deverão apresentar 
para o grande grupo através de gestos, músicas e marchas.
Realizar atividades de gramática envolvendo palavras folclóricas

9º momento:
Realizar uma pesquisa para verificar as brincadeiras que os alunos mais gostaram.
Construir um gráfico na lousa e em seguida passar para a cartolina.
Depois os alunos deverão reproduzir em seus cadernos

10º momento:
Trabalhar os numerais ordinais através do gráfico e em seguida através de atividades 
como:
Interpretação de gráficos;
Atividades que envolvam os ordinais

11º momento:
Cada aluno irá escolher um gênero textual que está exposto no cantinho da leitura, 
lerá silenciosamente, irão compartilhar com seu colega o que mais gostaram.
Após registrar a interpretação em seu caderno de texto.
Em seguida será apresentado as crianças as sacolinhas de leitura, onde cada aluno 
levará para sua casa diariamente e devolverá juntamente com a fichas de interpretação

recursos:
Materiais: Livros didáticos, gêneros textuais, materiais didáticos

Avaliação:
Será realizada através da observação, participação e realização das atividades 
propostas ao educando no decorrer do processo.
Pode-se explorar vídeos, músicas, receitas e outros textos que fazem parte da cultura 
paranaense e do município.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
Nesta proposta de atividade é possível também envolver os pais em uma 
pesquisa das brincadeiras antigas ou cantigas de roda que fizeram parte da 
infância deles. Convidar funcionários, outro professor ou pais que gostem de 
contar histórias (lendas) para os alunos. Confeccionar um livreto das histórias 
contadas pelos pais e deixar em circulação na escola para leitura. É interessante 
também confeccionar brinquedos como perna de pau (de lata), peteca, pipa, 
cinco marias e organizar uma tarde de brincadeiras com as famílias.



110



111



112

Relato 21  - Prof. Kety Loriane Carvalho – Escola Mun. Dep. fabiano braga 
Cortes

Arte - Língua Portuguesa - Ciências da Natureza 
- Matemática

nLeitura, interpretação e produção de textos nIdentificar o 
gênero de um texto a partir de suas características nRelação sujeito/verbo/
complemento nSituações problemas envolvendo as quatro operações nLeitura 
e interpretação de gráficos e tabelas nSeleção do lixo nCiclo e Tratamento 
da água nElementos básicos do desenho nExpressão gráfica nConfecção de 
elementos tridimensionais

þ Ler e interpretar diferentes gêneros textuais
þ Estimular a participação oral, através da exposição de ideias
þ Compreender a relação existente entre sujeito, verbo e complemento
þ Realizar situações problemas envolvendo as quatro operações básicas
þ Interpretar e compreender tabelas e gráficos
þ Conscientizar sobre a importância da separação correta do lixo para a 
coleta seletiva
þ Compreender sobre a formação do ciclo da água
þ Realizar atividades artísticas utilizando-se dos elementos básicos do 
desenho;
þ Expressar  através do desenho ideias e opiniões
þ Construir maquetes utilizando materiais recicláveis

1º Momento: Explorar o livro “ O Canteiro”  de 
Margareth Darrezzo;
2º Momento: Ouvir o CD que contém as músicas referentes aos poemas do 
livro;
3º Momento: Registro do texto “ Cor da Água” no caderno de Língua 
Portuguesa;
4º Momento: Atividade gramatical: reconhecer os verbos no texto;
5º Momento: Estudo do texto “ Propriedades da Água” do livro didático;
6º Momento: Realização e correção das atividades contidas no livro didático;
7º Momento: Leitura e interpretação oral sobre o texto “ O Mundo de 
Herança”;
8º Momento: Reprodução da ilustração do poema com recorte e colagem de 
figuras;
9º Momento: Teatro Sesi, “ Pilhas- Projeto De Volta”;
10º Momento: Estudo do texto “Coleta Seletiva” do livro didático;

contEúdo

oBJEtiVos

dEsEnVoLVimEnto

árEas do conhEcimEnto
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11º Momento: Realização e correção de atividades contidas no livro didático;
12º Momento: Leitura e reflexão do texto: “ A Chuva”do livro Canteiro;
13º Momento: Leitura do livro “ O Homem da Chuva” debate e ilustração 
sobre o tema;
14º Momento: Vídeo: A Carta de 2070 e Música: Planeta Água de Guilherme 
Arantes;
15º Momento:  Estudo do texto “ Tratamento da Água”;
16º Momento: Desenho na técnica monocromática “ Ciclo da Água”;
17º Momento: Construção da maquete sobre a Tratamento de Água.

recUrSoS: Livros O Canteiro e O Homem da Chuva, Livros Didáticos, 
Computador e Projetor de Imagens, Cartolina e materiais recicláveis; Rádio.

AVALiAÇÃo: Ocorreu através da realização das atividades e participação dos 
alunos, sendo contínua e diagnóstica. Os alunos demonstraram muito interesse 
nas atividades propostas, sendo possível realizarem várias participações orais 
com exposições de ideias e opiniões.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
A temática principal deste plano foi a “Água” e houve uma boa 
interrelação entre os diversos conteúdos, trabalhando o tema de 
forma interdisciplinar. É importante, ao desenvolvê-lo, especificar 
detalhadamente as atividades e definir a forma de avaliação em cada 
momento trabalhado.
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Relato 22 – Prof. Claudia Anaí S. da Luz Moreira  
Escola Municipal Regente feijó  5 fotos

Língua Portuguesa - Arte

nBiografia de Cândido Portinari  nApreciação de obras de arte 
nReprodução e compreensão de  obras de arte nProdução de textos e frases nTipos 
de textos nTexto coletivo

þ Conhecer sobre a vida e a obra de Cândido Portinari
þ Identificar o gênero do texto à partir de suas características
þ Produzir frases e textos à partir das características apresentadas
þ Desenvolver o gosto pela arte
þ Apreciar a biografia e a arte de um dos grandes mestres da pintura no Brasil
þ Representar as produções artísticas utilizando diferentes técnicas e materiais
þ Associar sinais à musica representando graficamente os sons explorando também 
os sons corporais
þ Produzir frases com criatividade e melhorar a escrita 
þ Ampliar o conhecimento sobre os temas comentados na música 
þ Confeccionar um livreto com a letra da música representando o que entendeu 
através do desenho

Primeiramente através de uma sondagem tentar descobrir o 
que conhecem sobre o assunto que irei  apresentar. 
Logo após fazer uma apresentação com slides de imagens e a Biografia do artista. 
Em seguida eles irão registrar no caderno dados da biografia do artista  sintetizando 
alguns pontos principais em um texto coletivo direcionado pela professora.
 Resolverão também algumas questões seguindo um roteiro explorando a biografia 
apresentada.

1º momento: Os alunos após registrarem um texto coletivo no caderno, farão a 
leitura do mesmo e responderão algumas questões sobre o artista como:
Nome do artista, Data de nascimento, Cidade natal, Escola em que estudou, Países 
que visitou, Primeiro quadro premiado, Algumas obras mais conhecidas, Data de 
falecimento, Causa de sua morte.
2- No dicionário verificar o significado de: 
     Surrealismo 
    Cubismo 
3 Você observou a imagem de algumas  obras de Cândido Portinari. 
Então responda: Qual lhe chamou mais a atenção? Por quê? 

2º momento: Primeiramente conversaremos sobre a importância das biografias para 
que possamos conhecer  melhor as pessoas. E que para isso alguém pode escrever 
por nós ou nós mesmos podemos escrever a nossa. 

contEúdo
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 Agora que você conheceu a biografia de Cândido Portinari escreva sua autobiografia.
Hoje você conheceu a biografia de Cândido Portinari. Um dos maiores pintores que 
o brasil já teve. Também observou imagens de alguns de seus quadros. 
1- Então agora,  com atenção escreva sua autobiografia contando detalhes como,nome 
completo, características físicas  e  preferências.

2 - Você conheceu o autorretrato de Cândido Portinari. E então, que tal agora fazer 
o seu? 

3º momento: Os alunos farão a apreciação de algumas imagens de Cândido Portinari 
e à  partir delas, farão a representação do quadro escolhido usando diferentes técnicas 
como:  
Recorte, colagem, desenho dirigido, pintura com tinta guache e dobradura. 
                          
1 - Cândido Portinari pintou vários quadros onde mostrava as brincadeiras  de sua 
infância como, futebol 1940, Meninos  soltando pipas 1947, Menino com  pião 
1947.
E para você, qual é a sua brincadeira preferida?
Assim como Cândido Portinari, faça um bonito desenho mostrando qual é.
2 - Como você viu Cândido Portinari retratou em seus quadros Questões sociais do 
brasil, Cenas do seu cotidiano e como  você  pode observar, também  pintou alguns 
quadros  onde ele retrata brincadeiras .
Qual deles você gostou mais?______________________________

faça sua representação do quadro escolhido.
Em seguida os alunos farão também a exposição dos trabalhos para que os amigos 
possam apreciar.

4º momento: Conversaremos sobre as imagens dos quadros onde o artista retrata as 
brincadeiras de sua infância. 
falaremos sobre os tipos de brincadeiras o modo em que as crianças estão retratadas.
Comentaremos sobre as semelhanças e diferenças das brincadeiras dos dias de hoje.
faremos uma pesquisa oralmente sobre qual seria a brincadeira  preferida das  
meninas e dos   meninos.
feito isso apresentarei a música “Ora bolas”, do Palavra Cantada, para que possam 
ouvir e aprender.
Para que possam aprender melhor farão o registro da letra da música no caderno. E 
para que compreendam alguns termos citados na música falaremos sobre eles, dando 
noções de :   Brasil  - América do Sul -  Continente Americano 
Logo após, os alunos irão cantar a música criando sons para acompanhar e 
movimentos para  representá-la, divertindo-se e conhecendo melhor a música 
Novamente, no caderno, com a letra da música, agora que a maioria deles já tinha 
aprendido e para atender as necessidades daqueles alunos que estão começando a ler, 
farei um ditado com palavras da música para que identificassem a palavra e depois 
transcrevessem no caderno.

5º  momento: Os alunos confeccionarão um livreto com ilustrações e frases.
Os alunos irão observar as estrofes da música e farão a ilustração interpretando o 
que leram. Em seguida, assim como na primeira atividade onde escreveram sua 
“biografia”, irão falar do tema citado na estrofe da música através de frases.
Ex:  A música fala do menino, da bola, do lugar onde ele mora, da floresta, do Planeta 



118

Terra ... 
Os alunos formarão as frases comentando os seguintes temas: 
Quem é você?  Onde mora?  Como é sua cidade? A floresta.  O brinquedo.

recursos: Data show, pendrive, tesoura, tinta, livros de recorte, cola, rádio, cd, 
papel colorido e lápis de cor.

Avaliação: a avaliação será realizada através da observação da escrita da biografia, 
realizada no 2º momento.

coNSiDerAÇÕeS Do orieNTADor
A proposta deste plano foi articular os conteúdos de Língua Portuguesa e Arte 
e as sugestões para o trabalho com matemática, realizando as atividades de 
forma integrada. É possível ainda trabalhar com tabela e construção do gráfico 
sobre as brincadeiras preferidas deles ou até mesmo dos pais, elaborando 
questões para envolver toda a família. Pode-se também elaborar um Caixa de 
Estudos e Pesquisa sobre o autor. Também é interessante criar quebra-cabeça 
com as obras do pintor.
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PACTO 2014
Matemática

Pacto 2014
O enfoque principal da 

formação em 2014 foi a 
Matemática, e as temáticas 

estudadas foram organizadas 
de forma a possibilitar 

aprendizagens sobre 
alfabetização matemática, 

a quantifi cação, registros e 
agrupamentos, construção do 
sistema numeração decimal, 

as operações, grandezas 
e medidas, estatística e 

probabilidade e geometria, 
tendo como fi o condutor a 

resolução de problemas.
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