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Prezado professor  

 
Este guia é parte do Programa Ler e Escrever que chega ao seu décimo quarto ano presente em todas as escolas de anos iniciais 

da Rede Estadual e em algumas Redes Municipais de São Paulo. Este programa vem, ao longo de sua implementação, retomando a 

mais básica das funções da escola: propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita e garantir a formação de um aluno leitor e escritor 

competente.  

O material é construído com propostas de leitura e escrita em seu sentido mais amplo e efetivo. Vimos trabalhando na formação 

de crianças, jovens e adultos para que leiam muito, leiam de tudo, compreendam o que leem; e que escrevam com coerência e se 

comuniquem com clareza. Tal implementação foi possível devido à iniciativa desta Secretaria Estadual de Educação em desenvolver 

uma política visando ao ensino de qualidade. Para a implantação do Currículo Paulista, o material foi revisitado, atualizado e adequado 

às habilidades previstas para os alunos dos Anos Iniciais do Estado de São Paulo. 

A atual gestão contempla em seu Mapa Estratégico 2019-2022, o objetivo de garantir a todos os alunos aprendizagem de 

excelência e a conclusão de todas as etapas da Educação Básica na idade certa. Assim, espera-se que a Educação de São Paulo 

conquiste resultados altamente satisfatórios devido ao um processo de ensino e aprendizagem qualificado. Além disso, o plano tem 

como visão de futuro transformar o estado de São Paulo, na principal referência de educação pública do Brasil até 2022. Para 2030, 

a visão de futuro é que o Estado esteja entre os sistemas educacionais do mundo que mais avançam na aprendizagem. 

O presente ano trará uma gama de instrumentos educativos a serem implementados pelas Diretorias de Ensino e Unidades 

Escolares e, você professor, é o agente central das mudanças propostas. O grande desafio a ser alcançado em 2020 pela comunidade 

escolar, é buscar ações autônomas que, vinculadas ao Mapa Estratégico 2019-2022, garantam a aprendizagem de todos os alunos.  

 

 

Rossieli Soares da Silva 

 

Secretário da Educação do Estado de São Paulo 
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ATIVIDADES HABITUAIS  

ATIVIDADES DE LEITURA – PARTE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caro professor, 

 

                Retome as Orientações Didáticas e as habilidades relacionadas ao ensino e aprendizagem das práticas de 

leitura, que encontram-se no Guia de Orientações Didáticas, Volume 1. É de fundamental importância garantir em sua 

rotina semanal,  atividades habituais com a leitura de textos de diferentes gêneros. Incluir na rotina as diferentes 

modalidades de leitura, tais como: leitura em voz alta pelo professor, leitura colaborativa, leitura pelo aluno, em duplas, 

em grupo, leitura para apresentar aos outros, entre outras. É imprescindivel que você e seus alunos compreendam a 

função da leitura em suas diferentes modalidades. Ler e apreciar um texto, atribuir sentido a ele, reler, comentar, 

comparar com outras leituras, ouvir o que dizem outras pessoas sobre o mesmo texto, são procedimentos que você deve 

propor. 

 

                Algumas situações de leitura foram descritas e analisadas por Lerner et al., 1997: Documento de actualización 

n° 4. A autora concluiu que situações centradas na leitura de textos difíceis, constituem uma boa condição didática para 

que os estudantes caminhem em direção à autonomia leitora e à formação do leitor autônomo. Quando se decide ler um 

artigo, um texto informativo, um texto literário que apresentará dificuldades para os estudantes, um bom caminho é 

utilizar o movimento metodológico descendente e seguir um processo que compreende as seguintes fases: leitura 

compartilhada e orientada pelo professor; leitura das crianças em um grupo pequeno, com a ajuda do professor; leitura 

em um grupo pequeno ou individualmente, com possibilidades restritas de consulta; leitura independente de cada 

criança. 
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ATIVIDADES HABITUAIS  

ATIVIDADES DE LEITURA – PARTE 2 

 

Incluir aqui os textos sobre leitura do livro de 2014 – p. 22 – por que ler uma diversidade de textos no 2º ano? 

 

ATIVIDADE 1 - LEITURA COMPARTILHADA - MITOLOGIA 

 

Habilidades 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo artístico-literário 

(contos de fadas, contos populares, acumulativos, de assombração, entre outros).  

(EF15LP2A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem 

como de recursos gráficos, imagens, dados de obra (índice, prefácio, etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP2B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. 

(EF02LP28A) Ler e compreender, com certa autonomia, contos de fadas, contos maravilhosos, contos populares, fábulas, 

crônicas entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

• Quando realizar: semanal ou quinzenalmente. 

• Organização do grupo: a atividade é coletiva, e os(as) alunos(as) devem estar organizados(as)  em semicírculo 

• Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

• Preparar previamente a leitura do texto da mitologia Grega, lembrando que o modo como você lê permite que o texto ganhe 

vida e seja apreciado pelos(as) alunos(as). Não esqueça que, em um texto, a fluência na leitura é fundamental. Por isso, vale a 

pena estudar e ler o texto em voz alta, antes da aula. 

• Informar quem é o autor, algo sobre sua obra e aspectos interessantes de sua vida. Se ele for conhecido, relembrar outros textos 

de sua autoria que a turma já tenha lido. 

• Falar sobre o gênero textual e o contexto de produção. 

• Fazer a primeira leitura e pedir-lhes que ouçam atentamente a história.  

• Após a sua primeira leitura, pedir que localizem o texto na Coletânea de Atividades, à página 140. 

• Em seguida, fazer a leitura compartilhada, pedindo que os alunos acompanhem e participem fazendo comentários.  

Seguem abaixo as orientações para a leitura compartilhada: 

 

Iniciar realizando a leitura do texto: 

• Dizer aos estudantes que lerão o texto em partes, para compreenderem o texto, com seu auxílio. 

• Iniciar perguntando: O que vocês acham que vai falar um texto com este título? O que ou quem é 

Narciso? 
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• Após a exploração do título, iniciar a leitura do 1º parágrafo: O que sabem agora sobre Narciso? 

• Ler o próximo parágrafo e perguntar: Este parágrafo traz alguma informação importante sobre Narciso? 

Qual? Aparece mais algum personagem neste trecho? Como ele é? 

• Reler o  trecho “Narciso, fingindo-se desentendido, perguntou”. O que esta expressão quer nos 

dizer?  

• Acolher a resposta dos(as) alunos(as) e, caso não cheguem a conclusão, você, professor(a), pode 

informar que Narciso já havia entendido que a Ninfa Eco se apaixonara por ele, mas fingiu não saber. 

• Ler o diálogo entre a Ninfa Eco e Narciso e perguntar: 

o Vocês conseguem relacionar este trecho com algo que conhecem? – Caso os(as) alunos(as) não 

relacionem ao ECO, explique e pergunte se já realizaram a experiência de gritar em um local aberto e 

se perceberam o som da voz ecoar. 

o Narciso se apaixonou pela Ninfa Eco? 

• Ler mais dois parágrafos e perguntar: 

o Quem castigou Narciso? 

o Qual foi o seu castigo? 

o O que aconteceu com ele por causa do castigo que recebeu? Por quê? 

• Leia o último parágrafo e pergunte: 

o O que aconteceu após a morte de Narciso? 

• Durante a leitura colaborativa acolha as respostas dos(as) alunos(as). Solicite que ,ao localizarem algumas 

informações, grifem no texto. 

• Peça que releiam os trechos tentando compreender e localizar a informação solicitada.  

• Ao final perguntar sobre suas ideias acerca do que tinham pensado a partir do título. A ideia se confirma 

ou não? Por quê? 

• Vocês gostaram do texto? O que acharam? Por quê? 

• Professor(a), para realizar mais atividades de leitura colaborativa de textos da Mitologia, pesquise na 

internet as seguintes palavras-chaves: mitologia para crianças. Não se esqueça de buscar o sentido do texto, 

procurando estabelecer relações entre os trechos, palavras, substituição de expressões, sentido figurado, 

etc. 

 

 

 

Professor(a)! 

 

• Nem todos os(as) alunos(as) se colocarão no momento da leitura compartilhada: alguns são mais tímidos, 

outros não se sentem à vontade para falar de determinados textos/assuntos. O importante é garantir que 

o maior número possível de alunos(as) faça perguntas e exponha sua opinião. Com o tempo e   

familiaridade com esse gênero textual, espera-se que mais crianças participem ativamente da leitura 

compartilhada. 
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• Não deixe de expressar sua opinião também. Explicar aos(às) alunos(as) por que você selecionou tal texto 

para ser lido na classe, o que você gosta nesse texto, se há trechos que divertem ou fazem você imaginar 

aquilo que está escrito, se a forma como o autor organiza as palavras produz algum efeito que lhe chama 

a atenção ou traz uma sensação de prazer, ou de medo, ou de raiva, ou de tristeza. 

• Essa conversa não precisa ser longa. Em geral, 20 minutos são suficientes para a leitura e a apreciação 

posterior. Se achar interessante, fazer uma nova leitura do texto para finalizar a aula. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1 – LEITURA COMPARTILHADA 
 

LEIA COM SEUS(SUAS) COLEGAS E PROFESSOR(A) 

NARCISO 

MITOLOGIA GREGA 

 

HÁ MUITO TEMPO, NA FLORESTA PASSEAVA NARCISO, O FILHO DO SAGRADO RIO KIPHISSOS. ERA 

LINDO, PORÉM, TINHA UM MODO FRIO E EGOÍSTA DE SER, ERA MUITO CONVENCIDO DE SUA BELEZA E 

SABIA QUE NÃO HAVIA NO MUNDO NINGUÉM MAIS BONITO QUE ELE. VAIDOSO, A TODOS DIZIA QUE 

SEU CORAÇÃO JAMAIS SERIA FERIDO PELAS FLECHAS DE EROS, FILHO DE AFRODITE, POIS NÃO SE 

APAIXONAVA POR NINGUÉM. 

AS COISAS FORAM ASSIM ATÉ O DIA EM QUE A NINFA ECO O VIU E IMEDIATAMENTE SE 

APAIXONOU POR ELE. ELA ERA LINDA, MAS NÃO FALAVA, O MÁXIMO QUE CONSEGUIA ERA REPETIR 

AS ÚLTIMAS SÍLABAS DAS PALAVRAS QUE OUVIA. NARCISO, FINGINDO-SE DESENTENDIDO, 

PERGUNTOU: 

— QUEM ESTÁ SE ESCONDENDO AQUI PERTO DE MIM? 

— ... DE MIM — REPETIU A NINFA ASSUSTADA. 

— VAMOS, APAREÇA! — ORDENOU — QUERO VER VOCÊ! 

— ... VER VOCÊ! — REPETIU A MESMA VOZ EM TOM ALEGRE. 

ASSIM, ECO APROXIMOU-SE DO RAPAZ. MAS NEM A BELEZA E NEM O MISTERIOSO BRILHO NOS 

OLHOS DA NINFA CONSEGUIRAM AMOLECER O CORAÇÃO DE NARCISO. 

— DÊ O FORA! — GRITOU, DE REPENTE — POR ACASO PENSA QUE EU NASCI PARA SER UM DA 

SUA ESPÉCIE? SUA TOLA! 

— TOLA! — REPETIU ECO, FUGINDO DE VERGONHA. 

A DEUSA DO AMOR NÃO PODERIA DEIXAR NARCISO IMPUNE DEPOIS DE FAZER UMA COISA 

DAQUELAS. RESOLVEU, POIS, QUE ELE DEVERIA SER CASTIGADO PELO MAL QUE HAVIA FEITO.  

UM DIA, QUANDO ESTAVA PASSEANDO PELA FLORESTA, NARCISO SENTIU SEDE E QUIS TOMAR 

ÁGUA. AO DEBRUÇAR-SE NUM LAGO, VIU SEU PRÓPRIO ROSTO REFLETIDO NA ÁGUA. FOI NAQUELE 

MOMENTO QUE EROS ATIROU UMA FLECHA DIRETO EM SEU CORAÇÃO. SEM SABER QUE O REFLEXO 

ERA DE SEU PRÓPRIO ROSTO, NARCISO IMEDIATAMENTE SE APAIXONOU PELA IMAGEM. QUANDO SE 

ABAIXOU PARA BEIJÁ-LA, SEUS LÁBIOS SE ENCOSTARAM NA ÁGUA E A IMAGEM SE DESFEZ. A CADA 

NOVA TENTATIVA, NARCISO IA FICANDO CADA VEZ MAIS DESAPONTADO E RECUSANDO-SE A SAIR DE 

PERTO DA LAGOA. PASSOU DIAS E DIAS SEM COMER NEM BEBER, FICANDO CADA VEZ MAIS FRACO. 

ASSIM, ACABOU MORRENDO ALI MESMO, COM O ROSTO PÁLIDO VOLTADO PARA AS ÁGUAS SERENAS 

DO LAGO. 

ESSE FOI O CASTIGO DO BELO NARCISO, CUJO DESTINO FOI AMAR A SI PRÓPRIO. ECO FICOU 

CHORANDO AO LADO DO CORPO DELE, ATÉ QUE A NOITE A ENVOLVEU. AO DESPERTAR, ECO VIU QUE 

NARCISO NÃO ESTAVA MAIS ALI, MAS EM SEU LUGAR HAVIA UMA BELA FLOR PERFUMADA. HOJE, ELA 

É CONHECIDA PELO NOME DE "NARCISO", A FLOR DA NOITE. 



14 

 

 

 

 

 

 
 ABREU, Ana Rosa [et al.].Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC,2000. 

 

   

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2 – LEITURA COMPARTILHADA 

 

LEIA O TEXTO COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E SEUS(SUAS) COLEGAS 

 

O GALO E A PÉROLA 

 

 UM GALO ESTAVA CISCANDO, PROCURANDO O QUE COMER NO TERREIRO, QUANDO ENCONTROU UMA 

PÉROLA. ELE ENTÃO PENSOU: 

              — SE FOSSE UM JOALHEIRO QUE TE ENCONTRASSE, IA FICAR FELIZ. 

MAS PARA MIM UMA PÉROLA DE NADA SERVE; SERIA MUITO MELHOR ENCONTRAR ALGO DE COMER. DEIXOU 

A PÉROLA ONDE ESTAVA E SE FOI, PARA PROCURAR ALGUMA COISA QUE LHE SERVISSE DE ALIMENTO. 

 
ABREU, Ana Rosa [et al.].Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC,2000. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3 – LEITURA PELOS(AS) ALUNOS(AS) 

 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM O SEU(SUA) COLEGA. DISCUTAM E COMPARTILHEM COM O GRUPO O QUE 

ENTENDERAM. 

 

 

O LEÃO, A VACA, A CABRA E A OVELHA 

 

 UM LEÃO, UMA VACA, UMA CABRA E UMA OVELHA COMBINARAM CAÇAR JUNTOS E REPARTIR O QUE 

CONSEGUISSEM. CORRENDO PELO CAMPO, ENCONTRARAM UM VEADO, QUE CERCARAM, DERRUBARAM E 

CONSEGUIRAM MATAR. LOGO REPARTIRAM A CARNE EM QUATRO PARTES. O LEÃO SE APOSSOU DA PRIMEIRA 

PARTE, DIZENDO: 

 — ESTA É MINHA, COMO COMBINAMOS. 

  APOSSOU-SE ENTÃO DA SEGUNDA: 

             — E ESTA É MINHA, PORQUE EU SOU O MAIS VALENTE. 

             TOMOU ENTÃO A TERCEIRA PARTE: 

              — E ESTA É MINHA TAMBÉM, PORQUE SOU O REI DOS ANIMAIS. 

              E TOMANDO A QUARTA CONCLUIU: 

             — E ESTA É MINHA, PORQUE SE ALGUÉM MEXER VAI SE VER COMIGO. 

             OS PARCEIROS VIRAM LOGO QUE NÃO ERA BOM NEGÓCIO FAZER SOCIEDADE COM ALGUÉM MUITO 

MAIS FORTE.  

 
ABREU, Ana Rosa [et al.].Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC,2000. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4 – LEITURA PELOS(AS) ALUNOS(AS) 

 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM O SEU(SUA) COLEGA. DISCUTAM E TENTEM DESCUBRIR A MORAL DA FÁBULA 

 

A CEGONHA E A RAPOSA 

 

     UM DIA, A RAPOSA, QUE ERA AMIGA DA CEGONHA, CONVIDOU-A PARA JANTAR. MAS, PREPAROU PARA 

A AMIGA UMA PORÇÃO DE COMIDAS MOLES, LÍQUIDAS, QUE SERVIU SOBRE UMA PEDRA LISA. 

   ORA, A CEGONHA, COM SEU LONGO BICO, POR MAIS QUE SE ESFORÇASSE SÓ CONSEGUIA BICAR A 

COMIDA, MACHUCANDO O BICO SEM COMER NADA.  

   A RAPOSA INSISTIA PARA QUE A CEGONHA COMESSE, MAS ELA NÃO CONSEGUIA, E ACABOU INDO PARA 

CASA COM FOME. 

 EM OUTRA OCASIÃO, A CEGONHA, CONVIDOU A RAPOSA PARA JANTAR COM ELA.  

 PREPAROU COMIDAS CHEIROSAS E COLOCOU EM VASOS COMPRIDOS E ALTOS, ONDE SEU BICO 

ENTRAVA COM FACILIDADE, MAS O FOCINHO DA RAPOSA NÃO ALCANÇAVA. ENTÃO, FOI A RAPOSA QUE 

VOLTOU PARA CASA DESAPONTADA E FAMINTA. 

ABREU, Ana Rosa [et al.].Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC,2000. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5– LEITURA E ESCRITA PELOS(AS) ALUNOS(AS) 

 

 LEIA AS ADIVINHAS ABAIXO COM O SEU(SUA) COLEGA. DISCUTAM E TENTEM DESCUBRIR A RESPOSTA 

 

 O QUE É QUE DÁ, SEM NADA TER? ___________________________________________ 

 

 O QUE É QUE QUANTO MAIS QUENTE, 

MAIS FRESCO É? ____________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE NÃO ESTÁ DENTRO DA 

CASA, NEM FORA DA CASA; MAS A 

CASA NÃO ESTARIA COMPLETA SEM 

ELA? ________________________________________________________________________ 

 

QUAL O BEBÊ QUE NASCE COM 

BIGODE? ____________________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE TEM UMA PORÇÃO DE 

DENTES, MAS NÃO TEM BOCA? ______________________________________________ 

 

COMO É QUE SE RETIRA UMA PESSOA 

QUE CAI NUM POÇO? ________________________________________________________ 
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O QUE ACABA TUDO COM TRÊS 

LETRAS? ____________________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE TEM CENTRO, MAS NÃO 

TEM COMEÇO NEM FIM? _____________________________________________________ 

 

. 

QUAL O POLICIAL QUE MAIS GOSTA 

DO SEU TRABALHO? __________________________________________________________ 

 

QUAL É A PRIMEIRA COISA QUE O BOI 

FAZ DE MANHÃ, QUANDO SAI O SOL? __________________________________________ 

 

O QUE É QUE TEM PÉ, MAS NÃO ANDA;TEM ASA, MAS NÃO VOA; TEM O QUE COMER, MAS NÃO COME; 

TEM ÁGUA, MAS NÃO BEBE?_____________________________________________________________________ 

 
                          ABREU, Ana Rosa [et al.].Alfabetização: livro do aluno. Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC,2000. 
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PROJETO DIDÁTICO – ANIMAIS DO PANTANAL 

 LER PARA APRENDER   

 

Uma conversa sobre o projeto 

Por que é interessante realizar um projeto que envolve a leitura de textos de divulgação científica?  

Porque os textos de divulgação científica permitem aos(às) alunos(as) o acesso a informações variadas e contribuem para que 

exercitem os procedimentos de pesquisa e de estudo, entre outros. Embora seja comum utilizar textos desse tipo em outros anos, vale 

a pena começar agora, com a leitura feita por você. As crianças começam assim a conhecer a linguagem desses textos, a forma como 

se organizam e, sobretudo, os diferentes comportamentos e procedimentos de leitor associados a eles. Além disso, elas têm mais uma 

oportunidade de analisar o sistema de escrita e refletir sobre ele, bem como ampliar a competência escritora e ainda entram em 

contato com informações variadas e explicações a respeito de fenômenos e curiosidades. Tudo isso contribui para uma leitura 

significativa e com compreensão. 

Saber extrair informações de textos e ser capaz de aprender com eles é quase uma condição para se tornar estudante. Vamos detalhar 

melhor como se dá essa leitura, com o objetivo de saber mais sobre um assunto, pois se trata de uma leitura especial. Ela envolve 

comportamentos de leitor que contribuem para atingir o propósito de aprender. As ações abaixo favorecem a compreensão da leitura: 

• Selecionar livros pertinentes. 

•  Encontrar no índice ou no sumário o número da página em que está o texto com a informação procurada. 

• Antecipar o que pode estar escrito, observando imagens, legendas, gráficos, títulos e subtítulos para ter uma ideia geral do 

conteúdo. 

• Marcar passagens importantes, fazer anotações ou resumos para poder retomar, no futuro, os pontos principais. 

“Compreender” implica processar as informações a que se teve acesso. Ao realizar todas as ações citadas, o leitor está construindo 

essa compreensão, pois recupera o conteúdo ao utilizar suas próprias palavras – isso não significa decorar o texto, mas, sim, ser capaz 

de retomar os pontos principais e o modo como se articulam. Mas ele não aprende isso espontaneamente: é preciso ensinar-lhe os 

comportamentos e procedimentos relacionados à leitura para aprender mais sobre um assunto e estudá-lo. 

Aprender a aprender a partir da leitura de um texto é uma das aprendizagens mais relevantes, pois ao longo de toda sua vida, 

escolar ou profissional, os alunos enfrentarão constantemente a necessidade de ampliar o que já sabem. Assumir esse ensino é uma 

das obrigações da escola, pois é por meio dela que eles se tornarão autônomos como estudantes. 

As produções escritas que eles serão desafiados a produzirem, durante o desenvolvimento do projeto, fomentarão a elaboração do 

produto final que se constituirá em um Painel de Curiosidades (com fichas informativas) e uma exposição oral. Para isso, os alunos 

precisarão estudar sobre os animais para apresentarem os conhecimentos adquiridos, no fechamento do projeto. 

 

E por que um projeto didático sobre os animais brasileiros?  

Em primeiro lugar, porque o tema costuma encantar os(as) alunos(as) dessa faixa etária. Mesmo que nunca tenham lido nem 

ouvido a leitura de livros sobre o assunto, certamente ele desperta sua curiosidade; e é provável que já tenham visto algo sobre o 

assunto, por meio da televisão, ou mesmo, por terem viajado até o Pantanal e conhecido alguns desses animais, ou por serem 

provenientes dessa localidade.  Supõe-se que eles já disponham de algumas informações, mas é quase certo que os animais mais 
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conhecidos não são exatamente os que foram incluídos no projeto. Talvez as crianças saibam mais sobre os leões africanos ou sobre 

os elefantes (naturais da África ou da Ásia) do que sobre os animais que habitam o Pantanal. 

Faz-se necessário ouvir as informações que os(as) alunos(as) já possuem em relação aos (possíveis) animais que habitam esse 

bioma brasileiro. Mesmo que, muitas vezes, possam levantar ideias, um tanto quanto não convencionais em relação ao Pantanal e 

aos animais que o habitam, por exemplo, pensar que possam encontrar leões africanos, girafas, elefantes, entre outros, naturais de 

outras regiões do planeta, mas que, por serem altamente explorados pela mídia televisiva, habitam o imaginário infantil. 

Mesmo assim, a bagagem de conhecimento que tiverem será útil, pois suas ideias a respeito do que podem encontrar em textos 

sobre animais favorecerão a compreensão. Vejamos um exemplo: uma pessoa que costuma ter contato com materiais informativos 

sobre o assunto e recebe um texto sobre o lobo-guará, animal do qual nunca ouviu falar, espera que o texto conte como ele se 

alimenta, como cuida dos filhotes. Essa expectativa contribui para que leia com mais atenção, buscando o que espera encontrar, e 

entenda com mais facilidade as informações. 

O fascínio que as crianças costumam ter pelos animais dá mais sentido à leitura desses textos. Essa atitude positiva permitirá que 

ponham em prática, com sua ajuda, muitas das ações relacionadas a aprender a partir da leitura. 

       Além disso, ao ler sobre os animais brasileiros, elas ampliam seus conhecimentos e refletem sobre temas importantes para a 

nossa realidade, como a preservação dos ambientes naturais e dos seres vivos e não vivos que o compõem. 

 

Produto final 

O produto final é um mural, composto de fichas elaboradas pelos estudantes com ilustrações e informações relativas à alimentação, 

peso e altura dos animais estudados, além de curiosidades compostas por informações essenciais a respeito dos animais estudados em 

sala de aula. Sugerimos que seja exposto em um lugar em que as demais turmas da escola tenham acesso. Uma boa ideia pode ser convidar 

os familiares para a inauguração, como forma de compartilhar o aprendizado da turma. 

 

 

Quadro -  Organização do Projeto Didático “Animais do Pantanal” – Ler para aprender 

ETAPAS ATIVIDADES  

Etapa 1 

Compartilhar o projeto com 

os(as) alunos(as). 

Atividade 1A - Apresentação do projeto e do produto final. 

Atividade 1B - Leitura pelo(a) aluno(a) – lista dos animais que serão estudados.  

Atividade 1C – Escrita pelo(a) aluno(a) 

Etapa 2  

Seleção de livros e outros 

materiais de estudo. 

Atividade 2A - Seleção de textos e materiais para estudo – Animais do Pantanal.  
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Etapa 3 

Estudo coletivo de um animal 

 

Atividade 3A – Roda de Conversa sobre a ANTA. 

Atividade 3B - Leitura colaborativa sobre a anta. 

Atividade 3C - Seleção de informação para tomada de nota. 

Atividade 3D – Produção coletiva de texto “Você Sabia Que” - sobre a anta. 

Etapa 4 

Estudo de animais e produção do 

textos em duplas. 

Atividade 4A - Leitura colaborativa do texto sobre a onça.  

Atividade 4B - Leitura e escrita de legenda.  

Atividade 4C - Preencher a ficha do animal – onça. 

Atividade 4D – Leitura colaborativa sobre o tuiuiú.  

Atividade 4E - Preencher a ficha do animal – tuiuiú. 

Atividade 4F - Produção coletiva de texto “Você sabia que...” sobre o tuiuiú.  

Atividade 4G - Revisão coletiva e em duplas dos textos produzidos. 

Atividade 4H - Leitura colaborativa do texto sobre o jacaré--do-pantanal.  

Atividade 4I - Preencher a ficha do animal – jacaré-do--pantanal. 

Atividade 4J - Produção coletiva de texto “Você sabia que...” sobre o jacaré-do-

pantanal.  

Atividade 4K – Revisão coletiva e em duplas dos textos produzidos. 

Etapa 5 

Revisão e edição do material escrito 

com ilustração. 

Atividade 5A – Ilustração dos Textos “Você Sabia que...” 

 

Etapa 6 

Organizando um jornal falado 

sobre os Animais Estudados 

Atividade 6A – Conhecendo um jornal falado. 

Atividade 6B – Conhecendo um pouco mais sobre jornal falado. 

Atividade 6C – Produzindo o jornal falado. 

Etapa 7 

Finalização do projeto: Painel e 

exposição 

Atividade 7A – Roda de conversa: O que é exposição 

Atividade 7B – Organização do Evento: Produção de um convite. 

Atividade 7C – Organização da exposição com o material produzido  

Atividade 7D – Ensaio para a exposição 

Atividade 7E – DIA DA EVENTO - EXPOSIÇÃO  

 

Orientações gerais 

Nossa proposta é orientar você para trabalhar com seus(suas) alunos(as) a leitura e escrita de textos sobre alguns animais do 

Pantanal. Apresentamos aqui quatro deles – anta, onça-pintada, tuiuiú e jacaré-do-pantanal. Mas é interessante que você escolha 

mais alguns animais para desenvolver outras atividades semelhantes. Procure fazer essa escolha juntamente com seus(suas) 

alunos(as), pesquisando em várias fontes. Mais adiante, você encontrará algumas sugestões. 

As primeiras leituras serão feitas por você; aos poucos, transfira tal responsabilidade para os(as) alunos(as) e, progressivamente, 
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eles poderão assumir tarefas que envolvam a leitura, com mais autonomia, de textos que consigam ler. Do mesmo modo, a escrita 

inicialmente estará mais centralizada, enquanto você registra textos ditados pelos(as) alunos(as), passando depois para uma fase em 

que a elaboração ficará a cargo deles. 

 

Etapas de organização do trabalho 

Esse projeto foi planejado para uma duração aproximada de dois meses. No entanto, consideramos fundamental que, antes de 

apresentá-lo para a sua classe, você comece a estudar os animais e selecionar materiais informativos complementares, em livros e na 

internet. Mas lembre-se: procure sempre consultar sites confiáveis.  

ETAPA 1 

COMPARTILHAR O PROJETO COM OS(AS) ALUNOS(AS) 

Nesta etapa, proporcionar-se-á aos(às) alunos(as) utilizarem estratégias de leitura para localizar informações em 

textos de divulgação científica (índice, ilustrações, etc.), mesmo antes de saber ler. Poderão ainda ter contato com 

materiais escritos que sirvam para obter informações científicas sobre o animal.  

 

ATIVIDADE 1A – APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO PRODUTO FINAL 

Habilidade  

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professor e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente 

(na casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação 

comunicativa. 

Planejamento 

• Organização do grupo: Atividade coletiva. Os(as) alunos(as) devem estar organizados e sentados em semicírculo.  

• Materiais necessários: folha grande de papel pardo para a elaboração de cartaz com as etapas do projeto.  

• Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamento 

• Iniciar a aula explicando aos(às) alunos(as) o assunto do projeto que será desenvolvido e o que poderão aprender, a partir das 

leituras que farão sobre os animais estudados. 

• Perguntar o que conhecem em relação ao Pantanal e aos animais que habitam esse bioma. Com certeza, os(as) alunos(as) 

possuem algum conhecimento sobre o Pantanal, pois já devem ter visto ou assistido a matérias jornalísticas televisivas e/ou 

impressas, bem como em revistas de Divulgação Científica, sobre o assunto. 

• Compartilhar fotos, ou até mesmo vídeos curtos sobre o Pantanal para que os(as) alunos(as) possam “criar” uma imagem 

dessa localidade, que trabalharemos no projeto.  O que acham? 

•    Explicar qual o produto final: Painel e Exposição (apresentação dos estudos realizados) com dois gêneros: - Fichas 

técnicas e “Você sabia que...” com informações sobre a anta, onça, tuiuiú e jacaré do pantanal. 

• Explicar que é necessário realizar todas as etapas do Projeto. À medida que você descrever as etapas, anotar o nome de cada 

uma delas num cartaz, a fim de que todos os(as) alunos(as) possam acompanhar o seu desenvolvimento. Para que isso 

realmente ocorra, é necessário que, ao longo das atividades previstas, volte sempre às etapas descritas no cartaz para avaliar o 

que já foi feito e o que ainda falta fazer, para chegar ao produto final.  

• Deixar os(as)  alunos(as) falarem sobre os animais que serão estudados, enquanto você, professor(a), tomará nota sobre os 

conhecimentos que as crianças trazem sobre esses animais. Acolher as respostas e continuar incentivando a participação de 

todos. 

  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1A – APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO PRODUTO FINAL 

NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA) PROFESSOR(A) IRÁ EXPLICAR A VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS CADA UMA DAS 

ETAPAS DO PROJETO “ANIMAIS DO PANTANAL” E O PRODUTO FINAL. 

 

ATIVIDADE 1B – LEITURA PELO(A) ALUNO(A) – LISTA DOS ANIMAIS QUE SERÃO ESTUDADOS NO 

PROJETO 

Habilidade 

(EF02LP21) Ler e compreender, com a mediação do professor(a), diferentes textos expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, vocês sabia quê?, entre outros), em diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF12LP01) Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e/ou memorizadas (estáveis), como o próprio nome e o de 

colegas. 
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, formadas por alunos(as) com hipóteses de escrita próximas. 

• Materiais necessários: Coletânea de Atividades, livros e revistas com informações científicas sobre animais. É preciso 

dispor de algum material que oferecer informações sobre os animais estudados.  

• Duração aproximada: 50 minutos.  

• Onde desenvolver a atividade: ela pode ser desenvolvida na sala de aula, mas será bem produtivo fazê-la em uma 

biblioteca próxima, bem como na sala de informática da escola, tendo disponível o acervo do qual os livros foram 

selecionados. 

Encaminhamento 

• Distribuir as páginas e explicar o que será feito em cada atividade. 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre os conhecimentos que podem utilizar para resolver o desafio proposto. 

A) Para os(as) alunos(as) com escrita alfabética, você pode propor que, além da Atividade 1B, da Coletânea de 

Atividades, à página 144, localizem informações sobre os animais do Pantanal, em revistas e cadernos de jornais infantis 

(que você precisa providenciar com antecedência). 

B) Para os(as) alunos(as) com escrita não alfabética, pedir para localizarem as palavras da lista. Sugerir que pensem nas 

letras iniciais ou finais dos nomes dos animais, para então localizá-las. Orientar para que se lembrem, por exemplo, de 

nomes de frutas com sons semelhantes aos dos nomes dos animais, como: JABUTICABA, que pode ajudar a descobrir 

como se escreve JACARÉ.  

• Relembrar aos(às) alunos(as) que, em razão de se tratar de uma atividade, em duplas, eles precisam conversar com o 

colega e discutir as ideias diferentes, até chegarem a um acordo. 

 

Professor!  

Sugerimos ainda para esta atividade os encaminhamentos do quadro, que segue. 
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O QUE FAZER SE...  

… os(as) alunos(as) escolherem palavras aleatoriamente? 

Ajude-os a utilizar a letra inicial ou final para localizar a palavra, perguntando-lhes diretamente: Com que letra começa 

ONÇA? Com que letra termina essa palavra? 

Aponte semelhanças nas escritas dos nomes dos animais com os de alguns colegas. Dizer, por exemplo: Vocês não acham 

que JACARÉ começa do mesmo jeito que JABUTICABA? Deixe que localizem o nome da fruta para fazer a busca da 

palavra JACARÉ. 

Quando os(as) alunos(as) não conseguirem identificar a letra inicial, propor que pensem em palavras que comecem com o 

mesmo som e escreva-as. Por exemplo, se não souber a letra inicial de TUIUIÚ, ajude-o a se lembrar de outras palavras 

que comecem com o mesmo som (TUCANO, TUBARÃO, TURMA) para que você as escreva. Orientar então para refletir 

sobre a letra que pode iniciar o nome do animal pesquisado. 

... um dos(das) alunos(as) não colocar em jogo aquilo que sabe, limitando-se a aceitar as sugestões do colega? 

Aproxime-se dele(a), pedindo-lhe que exprima suas ideias antes do colega. Fazer intervenções como as sugeridas acima, 

ajudando-o(a) a avançar naquilo que sabe sobre a escrita. 

… os(as) alunos(as) alfabéticos(as) não se sentirem desafiados(as)? 

As atividades propostas não são desafiantes para os(as) alunos(as) que já compreendem o funcionamento do sistema de 

escrita. Para eles(elas), você pode propor a escrita de listas de outros animais brasileiros, ou a busca de informações sobre 

os animais em revistas e cadernos infantis (já providenciados por você). 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 1B – LEITURA PELO(A) ALUNO(A) -  LISTA DOS 

ANIMAIS QUE SERÃO ESTUDADOS NO PROJETO 

LOCALIZE, COM SEU(SUA) COLEGA, NA LISTA DOS 

ANIMAIS ABAIXO, AQUELES QUE COMBINAMOS DE 

ESTUDAR NO PROJETO SOBRE O PANTANAL. 

 

TUCANO 

 

TUIUIÚ 

 

TUBARÃO 

 

CAPIVARA 

 

ONÇA 

 

OURIÇO 

 

ANTA 

 

ARARA 

 

JACARÉ 

 

JARARACA 

 

LOBO-GUARÁ 
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ATIVIDADE 1C – ESCRITA PELO(A) ALUNO(A)  

 

Habilidade 

(EF02LP01A) Grafar corretamente palavras conhecidas/familiares. 

(EF02LP02) Grafar palavras desconhecidas apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares e/ou estáveis. 

(EF01LP17) Produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas, avisos, convites, receitas, instruções de 

montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos). 

(EF15LP18) Relacionar texto verbal a ilustrações e outros recursos gráficos.  

 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, formadas por alunos(as) com hipóteses de escrita próximas. 

• Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos.  

• Onde desenvolver a atividade: ela pode ser desenvolvida na sala de aula 

Encaminhamento 

• Solicitar que os(as) alunos(as) localizem a atividade na Coletânea de Atividades, à página 145, e explicar o que será feito. 

• Conversar com eles(elas) sobre os conhecimentos que podem utilizar para resolver o desafio proposto. 

• Relembrar aos(às) alunos(as) que, por se tratar de uma atividade em duplas, eles precisam conversar com o(a) colega e discutir 

as ideias diferentes, até chegarem a um acordo. 

 

 

Professor! 

Seguir as orientações do quadro OQUE FAZER SE... da Atividade 1B. 

Não se esqueça de agrupar seus(suas) alunos(as), conforme os saberes próximos para que haja a circulação de 

informações. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 1C – ESCRITA PELO(A) ALUNO(A) 

CONVERSEM EM DUPLA E ESCREVA O NOME DE CADA   ANIMAL NOS QUADRINHOS 

ABAIXO. 

         

           

                                    

 

                                      

Imagens disponíveis em Pixabay. Acessado em 30 de setembro de 2019. 
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ETAPA 2 - SELEÇÃO DE LIVROS E OUTROS MATERIAIS DE ESTUDO  

Esta etapa tem por finalidade a seleção de livros e materiais para a localização de informações em textos de 

divulgação científica. E, ao final da atividade realizar uma roda de conversa para a troca de informaçõe s. 

ATIVIDADE 2A – SELEÇÃO DE TEXTOS E MATERIAIS PARA ESTUDO – ANIMAIS DO PANTANAL 

 

Habilidade:  

(EF12LP02A) Buscar e selecionar, com a mediação do professor(a), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo 

com as necessidades e interesses individuais e da turma. 

(EF02LP21) Ler e compreender, com a mediação do professor(a), diferentes textos expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, vocês sabia quê?, entre outros), em diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF12LP01) Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e/ou memorizadas (estáveis), como o próprio nome e o de 

colegas. 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e ritmo adequado. 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: organização da turma, em grupos de quatro ou cinco alunos(as) e, ao final, em semicírculo para a 

roda de conversa.  

• Materiais necessários: livros e revistas com informações científicas sobre animais. É preciso dispor de algum material que 

ofereça informações sobre os animais estudados. 

• Onde desenvolver a atividade: ela pode ser desenvolvida na sala de aula, mas será bem produtivo fazê-la em uma 

biblioteca próxima, bem como na sala de informática ou na sala de leitura da escola, tendo disponível o acervo no qual 

os livros foram selecionados. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Além dos textos indicados no Anexo, ao final deste livro, é importante selecionar outros livros e revistas para apresentar 

aos(às) alunos(as). 

• Mostrar-lhes o material que selecionou, explicando que ali há muitas informações sobre animais, não apenas sobre os que 

vão estudar nesse projeto. 

• Entregar alguns livros e revistas para cada grupo, orientando as crianças quanto ao exame dos materiais para decidirem quais 

deles serão mais interessantes para esse estudo. Conversar sobre o que podem fazer para descobrir se existirem as informações 

que desejarem: 

✓ Se o livro tiver um sumário, devem consultá-lo com atenção para ver se encontram pistas que levem às informações 
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que procuram. 

✓ Nas revistas, em geral, também há um sumário, que, às vezes, inclui até um pequeno resumo dos artigos publicados – 

isso ajuda muito a identificar o que interessa. 

✓ Nos livros ilustrados, podem olhar as fotos e desenhos para descobrir se existem informações sobre os animais que vão 

estudar. 

     Sugerimos levar os estudantes à sala de informática para pesquisar as informações sobre o animal a ser estudado: 

• Distribuir tiras de papel para que marquem as páginas, que contenham informações pertinentes. 

• Relembrar aos(às) alunos(as) que, em razão de se tratar de uma atividade em grupo, todos devem participar da busca e 

conversar com os colegas sobre o que encontrarem. 

• No final, procure fazer com que todos os grupos troquem informações, compartilhando com os(as) colegas os materiais que 

tiverem selecionado, mostrando as páginas e comentando as informações ou as imagens. 

• É possível que, dentro dos grupos, as crianças trabalhem individualmente ou formem duplas, mas ao localizar as páginas 

pertinentes precisam compartilhar com todos. 

✓ Ao final, realizar a roda de conversa, fazendo com que todos os grupos troquem informações, compartilhando com 

os(as) colegas os materiais que tiverem selecionado, mostrando as páginas e comentando as informações ou as 

imagens. 

O QUE FAZER SE... 
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ÍNDICE OU SUMÁRIO? 

Os livros e as revistas costumam apresentar nas páginas iniciais um sumário, quer dizer, um resumo de seu conteúdo: a 

lista dos capítulos ou das matérias, na ordem em que estão publicados, com o respectivo número da página em que começam. 

Em revistas, com frequência há sumários mais complexos, organizados em seções, com o resumo de cada artigo e, às vezes, 

uma ilustração. E, principalmente, em livros grandes, de muitas páginas, às vezes, há um índice nas páginas finais, com a lista 

dos conteúdos em ordem alfabética e a referência ao número, ou aos números, da página em que aparece cada informação. 

...os estudantes não tiverem certeza se uma informação é pertinente ao estudo? 

Como há alunos(as) que ainda não leem com autonomia e outros cujo domínio do sistema 

alfabético é recente, você precisa deixá-los à vontade para pedir ajuda. Sempre que solicitarem, 

ler os trechos nos quais tiveram dúvidas em decidir se são pertinentes à pesquisa. Não precisa ler 

o texto inteiro, mas, sim, ler uma legenda, um título ou subtítulo pertinentes a um dos animais em 

estudo. 

...os estudantes não souberem utilizar índices ou sumários? 

Espera-se que as crianças comecem por folhear o livro ou a revista, guiando-se pelas ilustrações. 

Para ampliar esse recurso, chamar a atenção delas para o sumário e para o índice: saber como 

utilizá-los faz parte do aprendizado de procedimentos de estudo. 

Ajude os(as) alunos(as), lendo no sumário o nome de cada seção ou os títulos das matérias, 

pedindo que eles mesmos indiquem onde acreditam poder encontrar informações sobre os 

animais. Ler também o resumo, para que eles se assegurem de que o conteúdo lhes interessa. 

Indique então o número da página e deixe-os localizar a matéria. 

Se seus(suas) alunos(as) não procurarem o índice espontaneamente, mostrar-lhes onde está e 

propor que tentem localizar o nome de cada animal. Eles(elas)  podem contar com o conhecimento 

já construído sobre as letras (as letras iniciais e finais de uma palavra) ou com as palavras que 

todos já sabem escrever (os nomes dos(das) colegas). Como você pode perceber, consultar o índice 

de um livro que trate de diferentes animais pode ser uma atividade interessante de leitura, mesmo 

quando as crianças ainda não leem convencionalmente. 

...os(as) alunos(as) se envolverem com a tarefa, mas não trocarem informações entre si? 

Favoreça a troca de informações entre os(as) alunos(as), propondo que mostrem e discutam com 

os colegas o que tiverem conseguido localizar. Explicar-lhes também que o grupo todo precisa 

concordar com a seleção de cada material para o estudo e, para isso, é indispensável que cada um 

compartilhe suas descobertas com os demais. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2 A – SELEÇÃO DE TEXTOS E MATERIAIS PARA ESTUDO – ANIMAIS DO PANTANAL 

NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA) PROFESSOR(A) IRÁ DISPONIBILIZAR LIVROS E REVISTAS QUE TRAZEM 

INFORMAÇÕES SOBRE ANIMAIS. EM GRUPOS, VOCÊS IRÃO EXAMINAR OS MATERIAIS E DECIDIR QUAIS 

DELES SÃO MAIS INTERESSANTES PARA ESSE ESTUDO.  

 

ETAPA 3 

ESTUDO COLETIVO DE UM ANIMAL 

A Etapa 3 tem por finalidade oportunizar aos(às) alunos(as) a participação com o(a) professor(a) de uma situação de leitura 

com o propósito de buscar informação e saber mais, conhecendo aspectos da vida de um animal a partir da leitura de um texto 

de divulgação científica, utilizando-se de procedimentos de ler para estudar como, por exemplo, grifar partes do 

texto. 

 

ATIVIDADE 3A – RODA DE CONVERSA SOBRE A ANTA 

 

Habilidade: 

(EF02LP21) Ler e compreender, com a mediação do professor(a), diferentes textos expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, você sabia quê? entre outros), em diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

(EF02LP02B) Ler, com a mediação do professor, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades 

e interesses individuais e da turma. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio, etc), entre outros elementos. 

(EF15LP02B)Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

 

Planejamento 

• Organização do grupo: coletivamente, em semicírculo. 

• Materiais ou recursos necessários: projeção com imagens do animal. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamentos 

• Organizar a classe em semicírculo para realização da roda de conversa. 

• Iniciar a roda mostrando as fotos da anta e contar  algumas curiosidades, como, por exemplo: 

✓ A anta é o maior mamífero brasileiro. 

✓ Ela tem um nariz flexível, semelhante à tromba do elefante, mas bem menor.  

✓ Também é conhecida como “tapir”, uma palavra de origem tupi-guarani. 

• Pedir que os(as) alunos(as) contem o que sabem sobre a anta. Mesmo que as informações não sejam corretas, vá anotando o 

que disserem em um cartaz, para retomar esses dados, confirmados ou não, após a exibição do vídeo. 

• Incentivar as crianças a levantarem algumas questões e garantir também o registro das mesmas em um cartaz. 

• Após o registro, deixar o cartaz exposto na sala,   para que possam retomar posteriormente, em outras aulas, após a leitura de 

textos.  

• Apresentar o vídeo sobre o animal - Anta. Para isso procure na internet com as seguintes palavras chaves: vídeo anta, escolha 

o de sua preferência. Não esquecer de analisar o vídeo antecipadamente para que você, professor(a), possa chamar a atenção 

dos(as) alunos(as) a respeito das informações mais importantes. 

• Conversar com o grupo sobre o vídeo: o que mais chamou a atenção? O que aprenderam nesse vídeo? Anotar coletivamente 

as observações e curiosidades em um cartaz. 

 

 

IMPORTANTE: 

Durante as leituras dos textos, que se realizarão nas próximas aulas, será possível confirmar, ou não, 

a veracidade desses registros. Esse é um procedimento fundamental para que os estudantes aprendam 

a confrontar os conhecimentos que já têm sobre determinado assunto com a informação trazida pela 

fonte de pesquisa. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3A – RODA DE CONVERSA SOBRE A ANTA 

 

NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA) PROFESSOR(A) IRÁ APRESENTAR CURIOSIDADES SOBRE A ANTA. VOCÊ E 

SEUS(SUAS) COLEGAS IRÃO ACRESCENTAR OU TROCAR INFORMAÇÕES, E ASSISTIR A UM VÍDEO PARA 

APRENDEREM MAIS SOBRE ESSE MAMÍFERO. 

 

ATIVIDADE 3B – LEITURA COLABORATIVA SOBRE A ANTA  
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Habilidades 

(EF02LP20)Reconhecer a função social de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa 

(resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que?, entre outros), em diferentes ambientes digitais de pesquisa, 

conhecendo suas possibilidades. 

(EF02LP21) Ler e compreender, com a mediação do professor(a), diferentes textos expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, você sabia quê? entre outros), em diferentes ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio, etc), entre outros elementos. 

(EF15LP02B)Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas ou em trios (agrupamentos produtivos). 

• Materiais necessários: atividade da Coletânea de Atividades e imagens do animal que o texto aborda. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

•  Professor(a), para a leitura desta atividade, sugerimos o texto “A ANTA – O MAIOR MAMÍFERO TERRESTRE 

BRASILEIRO”, no Anexo deste Guia de Orientações Didáticas, à página 133, ou ainda levar outro texto de sua escolha. 

Para isso buscar na internet com as seguintes palavras-chaves: texto científico sobre a anta para crianças. 

• Preparar a leitura antecipadamente e as perguntas a serem trabalhadas na leitura colaborativa. Ter o cuidado em sua leitura 

professor(a), esclarecer as suas eventuais dúvidas que tiver sobre o conteúdo ou os termos científicos utilizados no texto.  

• Planejar as perguntas sobre a temática abordada, sobre as características físicas do animal, seu habitat, bem como expressões 

utilizadas pelo autor, substituições de nome por pronome ou por outras palavras adequadas, estabelecer relações entre os 

parágrafos. 

• Antes da leitura, mostrar o livro(se for possível) onde se encontra o texto ou explicar que foi selecionado na internet. Você 

pode fornecer uma cópia para cada dupla ou trio de alunos(as), ou apresentar o texto em projetor multimídia. 

• Ler o título e fazer um levantamento prévio das informações dos(das) alunos(as), pedindo-lhes que digam o que imaginam 

que encontrarão no texto, enquanto você, professor(a), for  anotando em um cartaz.  

•  Fazer uma primeira leitura geral, sem interrupções e pedir que os estudantes acompanhem em suas cópias. Mesmo os(as) 

alunos(as), que ainda não leem convencionalmente, podem se beneficiar dessa aproximação com o texto ao perceberem a 

organização gráfica, observarem a presença de títulos e subtítulos e a divisão em parágrafos. Trata-se de um indício que facilita 

a leitura, especialmente, dos textos de divulgação científica que apresentam-se  organizados em parágrafos, os quais  

desenvolvem diferentes aspectos de um determinado assunto. Assim, quando se acrescenta um novo aspecto do assunto,  inicia-

se um  novo parágrafo, dando continuidade ao texto, com coerência e coesão. Isto significa que o conteúdo desse parágrafo 

tem relação com a ideia desenvolvida no parágrafo anterior e terá continuidade no parágrafo seguinte, dando unidade ao texto. 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre as informações que mais lhes chamaram a atenção e aquilo que aprenderam nessa 

primeira leitura.  

• Fazer uma segunda leitura, com interrupção a cada parágrafo para discutir as informações, que considerar importantes 

e identificar a ideia principal do parágrafo lido. Anotar as informações na lousa, de maneira resumida (não é preciso 

copiar do texto). 
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✓ Durante a leitura, levante questões, tais como: 

✓ Chame a atenção para as características físicas do animal, tais como: Qual altura que a anta alcança? Será que ela é 

alta? Como podemos saber? E seu peso? E outras. 

✓ Se for o caso, que outros nomes o animal recebe? Explique o motivo.  

✓ Qual o papel da anta na natureza, nas matas? 

✓ Qual o nome científico da anta? 

✓ Existe alguma ameaça à vida da anta. Por quê? 

✓ Busque também trabalhar com expressões e vocabulário que porventura os estudantes ainda não conheçam, 

perguntando “o que significa no texto esta palavra ou expressão?” Veja se é possível os(as) alunos(as) inferirem  seu 

significado pelo contexto. * 

• No final da leitura, reler tudo o que estiver anotado e perguntar aos(às) alunos(as) se ainda há algo que consideram importante 

para incluir. 

• Reler as informações e perguntas levantadas antes da leitura (referente ao que já sabiam sobre o animal) e avalie: 

✓ Há informações que não estão de acordo com o conteúdo do texto? 

✓ Há informações que estão de acordo?  

✓ Quais perguntas foram respondidas a partir da leitura do texto? 

*Ver,  no quadro a seguir,  mais orientações para o encaminhamento da atividade.  

O QUE FAZER SE... 

 

...os estudantes perguntarem pelo significado de palavras que não conhecem? 

        É comum não sabermos o sentido de algumas palavras que encontramos ao ler um texto, mas isso não costuma ser um 

empecilho para compreender a leitura. Em geral, somos capazes de inferir o significado da palavra, ou seja, descobrir o 

que ela quer dizer pelo sentido da frase em que está inserida. Essa é uma estratégia de leitura que você pode ensinar a seus 

estudantes. Sempre que perguntarem o que quer dizer uma palavra, reler a frase completa ou parágrafo e propor que 

levantem os significados possíveis e analisem se “combinam” com a passagem lida. 

Mas evite interrupções seguidas, que prejudicam a compreensão do texto. 

       Avalie se o trecho que está lendo permite esse tipo de interferência, e só então realizar esse encaminhamento. Na maioria 

das vezes, será melhor você dar logo a resposta. 

       A consulta ao dicionário (com sua ajuda) também é uma alternativa interessante, desde que não prolongue muito a 

atividade. Pode ser realizada no caso de uma ou duas palavras cujo significado não possa ser inferido pela releitura do 

trecho. 

           ...houver estudantes que se dispersam em atividades coletivas? 

           Procure fazer com que os estudantes que têm essa característica ocupem lugares mais próximos de você; procure 

chamar a sua atenção com comentários sobre informações interessantes apresentadas no texto. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3B – LEITURA COLABORATIVA SOBRE A ANTA 
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NESTA ATIVIDADE, VOCÊ, JUNTO COM SEU(SUA) PROFESSOR(A), REALIZARÁ UMA LEITURA 

COLABORATIVA SOBRE A ANTA PARA AMPLIAR OS CONHECIMENTOS. 

 

 

ATIVIDADE 3C – SELEÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE NOTA   

Habilidade: 

(EF12LP02A) Buscar e selecionar, com a mediação do professor, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo 

com as necessidades e interesses individuais e da turma. 

(EF15LP05B) Pesquisar, em meios impressos e/ou digitais, informações necessárias à produção do texto, organizando os dados e as 

fontes pesquisadas em tópicos. 

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), diferentes textos das práticas de 

estudo e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, vocês sabia quê?, entre outros), que possam ser oralizados em 

áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas ou em trios (agrupamento produtivo) na sala de aula. 

• Materiais necessários: dois textos com informações científicas sobre a anta, que foram utilizados nas aulas anteriores. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Solicitar que os(as) alunos(as) retomem o texto lido na atividade 3B e, ainda ler mais um texto sugerido no Anexo, “A ANTA”, 

à pág. 134, deste Guia de Orientações Didáticas.  

Para enriquecer ainda mais o trabalho, você, professor(a), poderá levá-los(as) até a sala de informática e propor uma pesquisa de 

outros textos de divulgação científica sobre a anta, com a finalidade de ampliar o repertório dos estudantes. 

• Ler para a classe as anotações que fez com base no texto e na pesquisa, ajudando as crianças a relembrarem o que aprenderam 

sobre a anta. Não se preocupe em reproduzir exatamente o texto-fonte; o importante é reapresentar o que os estudantes já 

sabem. 

• Orientar os(as) alunos(as) para que em grupo selecionem e organizem as informações que considerarem relevantes, 

para compor também um registro ou anotações sobre o que aprenderam sobre a anta.  

• Em seguida, pedir pedir que façam o registro dessas anotações na Atividade 3C, na Coletânea de Atividades, à página 146, 

uma vez que irão utilizá-las para compor o texto “Você sabia que...”, sobre a anta.  

• Circular pela classe para observar os registros ou as anotações dos(as) alunos(as) e apontar mudanças e ajustes que se 

fizerem necessários. Estas anotações ajudarão os(as) alunos(as) a relembrarem as informações sobre a Anta, quando 

forem explicar aos visitantes o que aprenderam, por ocasião da Exposição, ao final do projeto.  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3C – SELEÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE NOTA 

 

TOMADA DE NOTAS: JUNTO COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E SEUS(SUAS) COLEGAS, SELECIONEM E ANOTEM 

AS INFORMAÇÕES MAIS RELEVANTES CONTIDAS NO TEXTO ESTUDADO NA ATIVIDADE 3 B. 

 

ANOTAÇÕES SOBRE A ANTA 

 

 

ATIVIDADE 3D – PRODUÇÃO COLETIVA DE TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE A ANTA   

Habilidades:  

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), diferentes textos das práticas de 

estudo e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, vocês sabia quê?, entre outros), que possam ser oralizados em 

áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF02LP20)Reconhecer a função social de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa 

(resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que...?, entre outros), em diferentes ambientes digitais de pesquisa, 

conhecendo suas possibilidades 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: sentados em suas carteiras, em semicírculo. 

• Duração aproximada: 50 minutos, porém, se exceder esse tempo, deixar para retomá-la em outra aula. 

Encaminhamento 

• Explicar aos(às) alunos(as) que escreverão um texto com tudo o que aprenderam sobre a anta e vão colocá-lo no mural dos 

animais (produto final do projeto de estudo). 

• Dedicar inicialmente algum tempo para organizar os tópicos, uma etapa muito importante para planejar a produção do texto. 

Perguntar aos(às) alunos(as) quais informações costumam aparecer em textos sobre animais e fazer uma lista na lousa, que 

servirá para orientar a escrita. 

• Garantir que mencionem informações sobre alimentação, características físicas, lugar onde o animal vive, reprodução e 

cuidado com os filhotes e outros dados. 

• Reler as anotações e agrupá-las, de acordo com as informações citadas. 

• Apresentar alguns textos “Você sabia que...” das revistas de Divulgação Científica, se possível no próprio portador, ou 
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reproduzido em projetor multimídia, ou até mesmo cópias para cada dupla de alunos(as) para que possam acompanhar 

a leitura. 

 

 

Professor(a): não se esqueça de providenciar o material antecipadamente. 
 

 

• Discutir com os(as) alunos(as) sobre estes textos e questionar: Qual informação foi apresentada? Como foram escritas 

estas informações? Como se inicia o texto “Você Sabia que...”? 

• Retomar e socializar as anotações que realizaram nas atividades anteriores com os(as) alunos(as). Explicar que também 

utilizarão as anotações para apresentação oral, na exposição. 

• Explicar ainda que escreverão um texto “Você Sabia que..”, com uma das informações relevantes que aprenderam 

sobre a anta e informar que será exposto no painel dos animais (produto final do projeto de estudo).  

• Garantir que, coletivamente, escolham uma destas informações para a elaboração do texto: alimentação, características     

físicas, lugar onde o animal vive, reprodução e cuidado com os filhotes ou outros dados. 

 

 

Professor(a): informe que o texto VOCÊ SABIA QUE deve ter uma pergunta que chame a atenção do leitor. 

 

 

• Iniciar a escrita de forma coletiva com os alunos. 

Perguntar-lhes: como acham que o texto deve começar e discutir com eles as várias possibilidades; quando chegarem a uma 

conclusão, escrever na lousa em letra bastão.  

Colocar questões que os façam refletir sobre a linguagem escrita. Por exemplo: 

✓ Esta é a melhor forma de escrevermos isso? 

✓ Será que o leitor vai entender o que queremos dizer? Como podemos fazer para ficar mais claro (ou explicar melhor 

aquilo que pesquisamos e estudamos)? 

✓ Falta alguma informação sobre esse assunto? 

• Após escrever o começo, encaminhar a escrita de cada novo tópico, relendo sempre o que já foi escrito e fazendo perguntas: 

J As informações estão de acordo com o que aprendemos? 

J Há algum problema no modo como as informações estão escritas? 

• Terminado um tópico, comentar o que deve vir em seguida e pedir-lhes que ditem o que sabem e expliquem a melhor forma 

de escrever. 

• Escrever o que os estudantes ditarem; se achar necessário, discutir outras possibilidades de escrever a mesma coisa. Isso é 

muito importante, pois o modo de ditarem as opções que cada um deles propõe explicitam as características da linguagem que 

eles conseguem utilizar. 

• Quando perceber que há problemas na linguagem empregada, conversar com as crianças para que elas próprias procurem 

resolver a questão. Os encaminhamentos devem favorecer a reflexão pelos(as) alunos(as). 

Discutir com os(as) alunos(as) problemas que podem surgir na produção do texto, de acordo com o seu grau de conhecimento: 

J Repetição excessiva do nome do animal, que pode ser resolvida pela supressão da palavra ou por sua substituição (ele, este 

animal, etc.). 

J Uso de vocabulário impreciso, que não é característico da linguagem de textos desse gênero: “a mamãe cuida dos 
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filhinhos…”, “o inimigo da anta…”, “ela é muito bonitinha…”. Você pode retomar algum dos textos lidos, com a finalidade 

específica de encontrar termos mais apropriados – “a fêmea cuida dos filhotes…”; “os predadores da anta…”. 

• Professor(a), mesmo que não tenham terminado o texto, interromper a atividade, quando perceber que já estão cansados. 

• Copiar em papel pardo o trecho que estiver escrito na lousa e avisar, se necessário, que continuarão posteriormente. Quando  

retomarem a atividade, em outro dia, colocar o papel com o trecho já realizado, ler o que foi feito e continuar a produção, 

seguindo os mesmos procedimentos. Quando terminar, reler o que foi escrito e perguntar aos(às) alunos(as) se consideram que 

o texto está explicando o que aprenderam sobre o animal. 

• Ao final da aula, solicitar que os estudantes façam o registro da produção coletiva do texto “Você Sabia Que...” na Coletânea 

de Atividade à página 148. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3D – PRODUÇÃO COLETIVA DE TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE A ANTA 

 

JUNTO COM SEUS(SUAS) COLEGAS E PROFESSOR(A), PRODUZA UM TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE A 

ANTA. 

VOCÊ SABIA QUE... 

 

  O QUE FAZER SE... 

 

..os estudantes falarem ao mesmo tempo? 

Relembrar a todos que é preciso respeitar a vez de falar de cada um, levantando a mão quando tiver alguma ideia. Comente 

a importância de ouvir os colegas. 

...houver estudantes que se dispersam em atividades coletivas? 

Procure fazer com que os estudantes que têm essa característica ocupem lugares mais próximos de você. Valorize sua 

contribuição, perguntando-lhes o que acham de determinada informação, como gostariam de incluí-la no texto e outras 

solicitações. 

...os estudantes não conseguirem solucionar problemas textuais apontados por você? 

No encaminhamento foi apontada a possibilidade de levantar questões aos estudantes para aprimorar o modo de 

elaborarem o texto. Mas é possível que eles ainda não contem com os conhecimentos necessários para resolver o problema. 

Nesse caso, o melhor é respeitar o ditado feito por eles e, num momento posterior, propor uma atividade de revisão. 

Antes de fazer a revisão, reler um dos textos, apresentar o problema constatado por você e pedir que os estudantes observem 

como o autor fez para resolvê-lo.  

Veja o exemplo com o texto, que segue: 

O professor irá reler o texto, chamando a atenção dos(as) alunos(as) para o recurso utilizado pelo autor para 

evitar a repetição  do nome “anta”. 
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A anta 
A anta é nosso maior mamífero, atingindo mais de 2 metros e 250 quilos. (...)É terrestre, mas prefere viver próximo à água, 

não somente como fonte para beber, mas também como refúgio quando é perseguida. ... É um importante dispersor de 
sementes, pois gosta muito de comer frutos caídos no chão. É um animal muito caçado e, por isso, difícil de ser encontrado no 
mato, onde passa a maior parte do dia dormindo, preferindo procurar comida durante a noite. A maneira mais fácil de perceber 
a presença da anta é pelas pegadas muito típicas, que mostram os três dedos, tanto da pata traseira como da dianteira. Por 
incrível que pareça, ela é um parente razoavelmente próximo do cavalo e do rinoceronte. 

Fonte: adaptação de www.cdpara.pa.gov.br. 
(Ver página 135, no Anexo, ao final deste Guia) 

 

Estão marcados com negrito os lugares em que o autor evitou repetir “a anta”, utilizando os seguintes recursos: 

    _ omitiu a palavra “anta”; 

_ substituiu “anta” por “um animal”; 

_ substituiu “anta” por “ela”. 

Ajude-os então a refletir sobre a possibilidade de utilizarem o mesmo recurso nos textos que produzem, como no caso, não 

repetir sempre  o nome do animal. 

Retomar, então, o texto ditado pelos estudantes para que procurem melhorar a linguagem. Ajude-os a identificar o 

problema e relembrar o que foi discutido com base no texto bem escrito.   

Esse procedimento provavelmente fornecerá a eles conhecimentos suficientes para que façam as mudanças necessárias. 

A revisão feita com o intuito de retomar uma questão que não souberam resolver em um primeiro momento,  será mais 

produtiva se ocorrer depois de intervenções como essa. Tal estratégia contribui para ampliar os recursos de que os 

estudantes dispõem para escrever, e também para tornar claro que é possível aprender a escrever melhor observando como 

fazem os escritores mais experientes. 

 

ETAPA 4        

ESTUDO DE ANIMAIS E PRODUÇÃO DE TEXTOS EM DUPLAS 

A partir da leitura de diferentes textos, os(as) alunos(as) se dedicarão a estudar três animais do Pantanal – a onça-pintada, o 

tuiuiú e o jacaré-do-pantanal –, produzindo um texto para cada um deles. Retomar o quadro das etapas e veja o que será estudado 

em relação a cada animal. 

ATIVIDADE 4A – LEITURA COLABORATIVA DO TEXTO SOBRE A ONÇA  

Habilidade  

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), verbetes de 

http://www.cdpara.pa.gov.br/
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enciclopédia, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa  (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.  

(EF02LP20)Reconhecer a função social de textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de 

pesquisa (resumos, fichas técnicas , relatos de experiências, você sabia que?, entre outros), em diferentes ambientes 

digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, na sala de aula (agrupamento produtivo). 

• Materiais necessários: atividade da Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Planejar a leitura antecipadamente, seguindo o movimento realizado na atividade 3B.  

• Ver o texto “Onça-Pintada” que encontra no Anexo, ao final deste Guia de Orientações Didáticas, à página 137. 

• Mas você pode procurar outros textos na internet, em livros ou revistas, textos de divulgação científica para crianças a 

respeito da onça pintada, para complementar as informações. Escolha texto adequado à faixa etária dos(as) alunos(as) 

do 2º ano. 

• Entregar para as duplas de alunos(as) a cópia do texto científico sobre a onça-pintada. Se não for possível providenciar cópias, 

trabalhar com texto em projetor multimídia ou até mesmo na sala de informática. 

• Mostrar aos(às) alunos(as) o material de onde foi retirado o texto (sites, livros, enciclopédia, revistas, etc.). 

• Fazer a leitura compartilhada do texto e pedir novamente que acompanhem a leitura. A cada parágrafo auxiliar os(as) alunos(as) 

a identificarem as informações importantes, como por exemplo: características físicas da onça pintada, sua alimentação, 

habitat, tamanho e peso, bem como expressões que os estudantes não conheçam e até mesmo alguma expressão que o autor  

utilizou para referir-se à onça pintada.  

• Não se esqueça que são textos diferentes, portanto as perguntas devem ser realizadas a partir deste novo texto. 

A cada parágrafo auxiliar os(as) alunos(as) a identificarem novas informações importantes. 

• Orientá-los a novamente selecionarem e grifarem no texto as informações que serão apresentadas no texto final. 

• Após terminar a leitura, registrar coletiva e resumidamente as informações complementares ou novas, num cartaz e 

reservá-lo para reapresentá-lo, numa outra aula.  

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4 A – LEITURA COLABORATIVA DO TEXTO SOBRE A ONÇA 

 

NESTA ATIVIDADE, VAMOS APRENDER MAIS SOBRE A ONÇA-PINTADA. ACOMPANHE A LEITURA FEITA 

POR SEU(SUA) PROFESSOR(A). VAMOS LÁ? 
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ATIVIDADE 4B – LEITURA E ESCRITA DE LEGENDA  

Legenda de ilustração 

  Habilidade 

(EF01LP20) Identificar e manter a estrutura composicional específica de gêneros como listas, avisos, convites, 

receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns, fotos ou ilustrações  (digitais ou impressos), entre outros 

textos   

  (EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (fotolegendas, manchetes, lides em notícias, entre outros), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP11A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (fotolegendas, manchetes, notícias digitais ou impressas, entre outros) , considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.  

(EF15LP18) Relacionar texto verbal a ilustrações e outros recursos gráficos.  

 
Dica para o professor 

 

O texto a seguir é para que você tenha mais informações sobre o gênero legenda. 

 

O gênero legenda 

Legenda é um gênero textual que circula, principalmente, na esfera jornalística. Há legendas em diferentes portadores de textos 

como: revistas, jornais e sites da internet. Também encontramos legendas em livros em geral. Trata-se de um gênero que tem por 

função principal ajudar o leitor a compreender uma fotografia e para completar a informação dessa com os dados. 

Em alguns casos, o texto poderá conter, além da descrição da foto, um comentário sobre a foto em destaque. 

O texto geralmente é simples com verbos no tempo presente do indicativo e a descrição da fotografia costuma trazer: explicação 

do que está acontecendo, identificação das pessoas, ou outras imagens da foto, local, além de comentários a respeito da cena, 

esses não aparecem em todas elas. 
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Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, formadas por alunos(as) que ainda não dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem 

segundo hipóteses próximas. Os(as) alunos(as) que já escrevem convencionalmente também podem ser organizados em duplas. 

• Materiais necessários: atividade da Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Pedir que os(as) alunos(as) localizem a atividade na Coletânea de Atividades, à página  149, e que leiam as duas legendas 

da primeira atividade. 

• Conversar com os estudantes a respeito dos conhecimentos que podem ser utilizados para resolver o desafio: 

o Lembrar-se daquilo que já aprenderam sobre o animal, com a leitura realizada na aula anterior. 

o Observar as fotos e, de acordo com tudo o que sabem do animal, imaginar o que pode estar escrito. 

o Tentar ler, pensando no que já sabem sobre as letras. 

• Relembrar que, como a atividade é feita em parceria, cada um precisa conversar com o(a) colega sobre as diferentes ideias, até 

chegarem a uma conclusão. 

Em seguida, pedir que observem atentamente as três figuras no final da página e, a partir de tudo o que leram sobre a onça, 

imaginar o que poderia estar escrito. Discutir coletivamente com eles, e, após entrarem num consenso, escrever o que os(as) 

alunos(as) ditarem.  

• Informar que esse gênero textual se chama legenda e explorar outras imagens e legendas de forma que as crianças comecem 

a perceber algumas características do gênero textual. 

O QUE FAZER... 

… para ajudar os estudantes que ainda não leem convencionalmente? 

Eles não precisam ler todas as legendas. Sugerimos a seguir uma atividade na qual você irá propor a eles a leitura da 

primeira legenda, na qual a onça está sobre o tronco da árvore. Trata-se de uma atividade coletiva, para todos os estudantes 

que não leem convencionalmente. 

Na primeira, orientar para que antecipem o conteúdo a partir da imagem; provavelmente não terão dificuldade, pois o 

conteúdo da foto é semelhante ao apresentado no texto.  

Depois dessa antecipação, ler para os estudantes que ainda não são alfabéticos o conteúdo da primeira legenda e, quando 

já souberem exatamente o que está escrito, pedir-lhes que localizem as palavras ONÇA-PINTADA, DESCANSANDO, 

TRONCO, ÁRVORE.  

A terceira legenda trata da alimentação da onça, assunto presente no último texto lido; por isso é bem possível que as 

crianças consigam criar a legenda, uma vez que identifiquem os animais que são caçados por ela. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 4B – LEITURA E ESCRITA DE LEGENDA  

 

. LEIA COLETIVAMENTE AS INFORMAÇÕES SOBRE A ONÇA-PINTADA. 
 

 
 
 
 
ONÇA-PINTADA DESCANSANDO 
NO TRONCO DA ÁRVORE.  
 
 
 
 

©Genivaldo Carvalho/Imprensa Oficial-SP 
 
O PODEROSO DENTE 
ANINO DA ONÇA É MUITO 
ADEQUADO PARA ESMAGAR 
O CASCO DAS TARTARUGAS E 
A PELE DOS JACARÉS. 
 
 
 
 
 

©Paulo Cesar da Silva/Imprensa Oficial-SP 
CRIE UMA LEGENDA PARA AS TRÊS IMAGENS ABAIXO. 
 

   

©Paulo Cesar da Silva/Imprensa Oficial-SP      ©Cleo Velleda/Imprensa Oficial-SP                                    ©Paulo Cesar da Silva/Imprensa Oficial-SP 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE B COMENTADA 

1. Propor a leitura destas legendas para os(as) alunos(as) que ainda não leem convencionalmente. 

 

Antecipando pela imagem 

Antes da leitura, pedir que os(as) 

alunos(as) observem a imagem e 

pergunte o que acham que pode estar 

escrito. Depois, ler o conteúdo da 

legenda. 

Fazer isso coletivamente, para 

todos os(as|) alunos(as) que ainda 

não apresentam escrita alfabética.  

Criar uma legenda, antecipando o 

conteúdo pela imagem 

Antes da leitura, pedir aos(às) 

alunos(as) que antecipem, pelas  

imagens dos  animais e por aquilo 

que já sabem sobre a alimentação 

 

 

 

 

ONÇA-PINTADA DESCANSANDO 

NO TRONCO DA ÁRVORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
©Genivaldo Carvalho/Imprensa Oficial-SP 

das onças, o que poderá ser escrito 

como legenda das três imagens 

abaixo. Em seguida, ler o conteúdo do 

texto e depois  criar coletivamente 

uma legenda. Escreva na lousa e peça 

para eles copiarem na Coletânea de 

Atividades. 

 

 

Fazer isso coletivamente, para 

todos os(as) alunos(as) que ainda 

não apresentam escrita alfabética. 

 

Localização de palavras 

Quando os(as) alunos(as) já dominarem o conteúdo do texto, pedir-lhes 

que localizem as seguintes palavras: ONÇA-PINTADA / 

DESCANSANDO / TRONCO /ÁRVORE. 

Caminhe entre as duplas para apoiar os estudantes na localização 

das palavras. 

2. Crie uma legenda para as imagens abaixo. 
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Sugestão de resposta: ANTAS, CAPIVARAS E VEADOS SÃO CAÇAS FAVORITAS DA ONÇA. 
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ATIVIDADE 4C – PREENCHER A FICHA DO ANIMAL  - ONÇA  

Habilidade: 

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diferentes textos das práticas de estudo 

e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que ....?, entre outros), que possam ser oralizados  em áudio 

ou vídeo, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas formadas por estudantes que ainda não dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem 

segundo hipóteses próximas. Os estudantes que já escrevem convencionalmente também podem ser organizados em duplas. 

• Materiais necessários: atividade da Coletânea de Atividades do Estudante. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Planejar a organização das duplas para preencher a Ficha do Animal – Onça, antes de começar a atividade, considerando os 

conhecimentos dos estudantes sobre o sistema de escrita. Fazer a sondagem periodicamente, para saber em que momento da 

aprendizagem da escrita se encontra cada um deles. Em relação a suas hipóteses, considerar que podem ser agrupados assim: 

• Alunos(as) com hipótese pré-silábica de escrita com alunos(as) , com hipótese silábica com valor sonoro convencional. 

• Alunos(as) com hipótese silábica que utilizam as vogais com seus valores sonoros com alunos(as) com hipótese silábica que 

utilizam algumas consoantes, considerando seus valores sonoros. 

• Alunos(as) com hipótese silábica que utilizam algumas consoantes com seus valores sonoros com alunos(as) com hipótese 

silábica-alfabética. 

Ou: 

• Alunos(as) com hipótese silábica-alfabética com alunos(as) com hipótese alfabética.  

Ou:  

• Alunos(as) com hipótese alfabética com alunos(as) com hipótese alfabética. 

• Solicitar às duplas que leiam o texto sobre a Onça e grifem as partes que consideram mais importantes. 

• Após a leitura pelos(as) alunos(as), ler todos os campos da ficha, explicando o que precisa ser feito em cada um deles. 

• Pedir que eles(elas)relembrem oralmente as informações solicitadas na ficha. Se necessário, reler as anotações feitas a partir 

da leitura dos textos de divulgação científica. Se não dispuser de alguma das informações pedidas, deixe o campo em branco. 

• Explicar que poderão consultar todos os materiais disponíveis na sala (livros, textos, listas, anotações). 

• Para estudantes com hipótese não alfabética: Explicar que devem escrever do melhor jeito que puderem o que querem dizer: 

o Incluir todas as letras que julgarem necessárias. 

o Pensar nos nomes dos(das) colegas que podem ajudar a escrever determinada palavra. 

• Pedir que localizem a Ficha na Coletânea de Atividades, à página 150, e pedir que preencham, em duplas.  

• Relembrar aos estudantes que, em razão de se tratar de uma atividade em duplas, eles precisam conversar com o(a) colega e 

discutir a respeito das letras que vão utilizar, para escreverem da melhor forma possível. 
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• Explicar que o nome do animal no título da ficha precisa ser escrito convencionalmente. Para isso, eles podem consultar a lista 

com os nomes dos animais (que pode estar fixada na classe desde o início do projeto) e localizar qual das palavras se refere 

àquele animal. 

• Aqui, com exceção do nome do animal, espera-se que os(as) alunos(as) com hipótese de escrita não alfabética 

escrevam segundo seus saberes. Então, você não precisa se preocupar em corrigir a produção até ficar correta. Intervenha 

apenas na medida do necessário para que os estudantes avancem – veja algumas sugestões no quadro a seguir –, deixando-os 

escrever, segundo aquilo que sabem 

 

O QUE FAZER... 

… para ajudar os estudantes que ainda não leem convencionalmente? 

 

Caminhe entre as duplas e, se alguém solicitar sua ajuda, procure encaminhar a conversa para que o colega ofereça a 

informação, deixando evidente que você não é a única fonte de informação. 

Quando for o caso, fazer intervenções que favoreçam a reflexão sobre o sistema de escrita. Você pode, por exemplo, sugerir 

que observem semelhanças entre o nome de um colega e partes de nomes de outras listas conhecidas: Vocês não acham 

que JACARÉ começa do mesmo jeito que JANELA? Deixe então que localizem o nome da lista, que servirá para ajudar 

a localizar a palavra JACARÉ. 

… se um dos(as) alunos(as) não manifestar aquilo que sabe, limitando-se a aceitar as sugestões do colega? 

Aproximar-se dele(a), sugerir que arrisque a dizer, antes do colega, qual é a letra necessária para escrever a palavra. Fazer 

intervenções como as sugeridas anteriormente, ajudando-o a avançar naquilo que sabe sobre a escrita. 

… se os dois integrantes da dupla sugerirem letras pertinentes, mas não souberem qual escolher? 

Quando as crianças se encontrarem em uma hipótese silábica de escrita  (em que utilizam apenas uma letra para 

representar o som da sílaba), e já identificarem o valor sonoro de algumas letras, é comum as crianças discutirem por que 

cada uma sugere uma letra diferente para a mesma sílaba. Suponhamos uma dupla na qual os dois estudantes são silábicos, 

mas um deles utiliza principalmente vogais, enquanto o outro já arrisca o uso de algumas consoantes. Na escrita da palavra 

JACARÉ, chegam a um impasse, pois um deles tem certeza de que é preciso começar com A e o outro acha que é preciso 

escrever J. Nesse momento, é extremamente produtiva sua intervenção, informando que ambas as letras estão corretas. 

Para deixar bem claro, você pode propor que observem como o mesmo som aparece no nome de um dos elementos de lista 

já estudadas por eles (como em JACA e JANELA), que também iniciam com JA, para que eles próprios investiguem e 

consigam sair do impasse inicial. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

ATIVIDADE 4C – PREENCHER A FICHA DO ANIMAL – ONÇA 

PREENCHA, EM DUPLA, COM SEU(SUA)   COLEGA, A FICHA 

ABAIXO: 

FICHA DO ANIMAL 

 

NOME:  

PESO:  

COMPRIMENTO: 

 

 

 

ONDE VIVE:  
 

ALIMENTAÇÃO: 
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FILHOTES:   
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ATIVIDADE 4C – COMENTADA - PREENCHER A FICHA DO ANIMAL – ONÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler cada um dos campos  

e pedir aos(às) alunos(as) para 

relembrar a informação 

pertinente a cada um  

deles. Se necessário,  

reler os textos ou as anotações 

realizadas nas aulas anteriores. 

 

Espera-se que os(as) alunos(as) 

escrevam segundo suas 

hipóteses de escrita. 

 

 

Orientar os(as) alunos(as) 

para que escrevam o nome 

do animal de maneira 

convencional. Para isso, 

podem consultar a lista de 

animais ou outros 

materiais presentes na 

classe. Deixe que 

localizem sozinhos essa 

palavra. 

 

 

 

Espaço para desenhar o 

animal. 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 4D – LEITURA COLABORATIVA SOBRE O TUIUIÚ 

Habilidade 

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), verbetes de 

enciclopédia, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa  (digitais ou impressos), considerando 

a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.  

(EF12LP17)Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo das 

práticas de estudo  e pesquisa(enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia , entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero.  

Planejamento 
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• Organização do grupo: em duplas. 

• Materiais necessários: texto com informações científicas sobre o tuiuiú,  

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Ver o texto “TUIUIÚ”, sugerido, que se encontra no Anexo, ao final deste Guia de Orientações Didáticas, à página 

137.  

• Você pode também pesquisar outros textos sobre o tuiuiú, nos seguintes portadores: livros, revistas de divulgação 

científica, sites de revistas de divulgação científica, ou em  sites de pesquisas.  

• Mostrar, quando possível,  o material de onde foi retirado o texto (livros, enciclopédia, sites, revistas, etc.). 

• Fazer a leitura compartilhada, observando no texto as informações a respeito do peso, altura, características físicas do Tuiuiú, 

habitat, bem como de expressões que  autor do texto possa ter utilizado para se referir ao animal. 

• Orientar os(as) alunos(as) a novamente selecionarem, grifarem no texto as informações que serão apresentadas 

no texto final. 

• Após terminar a leitura, registre coletivamente as principais informações aprendidas e peça para os alunos copiarem 

no caderno. 
 

IMPORTANTE: 

Espera-se que nessa etapa os(as) alunos(as) já estejam familiarizados com esse tipo de leitura, tornando-se mais 

independentes para a localização das informações. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4D – LEITURA COLABORATIVA SOBRE O TUIUIÚ 

NESTA ATIVIDADE, VAMOS APRENDER MAIS SOBRE O TUIUIÚ. ACOMPANHE A LEITURA DE SEU(SUA) 

PROFESSOR(A). 

ATIVIDADE 4E – PREENCHER A FICHA DO ANIMAL – TUIUIÚ 

Habilidade: 

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diferentes textos das práticas de estudo 

e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que ....?, entre outros), que possam ser oralizados  em áudio 

ou vídeo, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo das 
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práticas de estudo  e pesquisa(enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de enciclopédia , entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP02) Ler, com a mediação do professor, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com 

as necessidades e interesses individuais e da turma 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas formadas por alunos(as) que ainda não dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem 

segundo hipóteses próximas. Aqueles(as) que já escrevem convencionalmente também podem ser organizados em duplas. 

• Materiais necessários: texto escolhido pelo professor(a) 

• Duração: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Planejar a organização das duplas antes de começar a atividade, considerando os conhecimentos dos(as) alunos(as) sobre o 

sistema de escrita. Fazer a sondagem periodicamente, para saber em que momento da aprendizagem da escrita se encontra 

cada um deles. Em relação a suas hipóteses, considerar que podem ser agrupados assim: 

• Alunos(as) com hipótese de escrita pré-silábica com alunos(as) com hipóteses de escrita silábicas com valor sonoro 

convencional. 

• Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam as vogais com seus valores sonoros, com estudantes silábicos, que 

utilizam algumas consoantes, considerando seus valores sonoros. 

• Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam algumas consoantes com seus valores sonoros, com alunos(as) com 

hipótese de escrita silábico-alfabética. 

Ou: 

• Alunos(as) com hipótese de escrita silábico-alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética.  

Ou: 

• Alunos(as) com hipótese de escrita alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética. 

 

• SUGESTÃO: Nesta atividade, você pode retomar o texto estudado na Atividade 4D e também ler  outro texto sobre o 

Tuiuiú à página 138, deste Guia ou levar os(as) alunos(as) à sala de informática para que realizem uma pesquisa, buscando 

outro texto sobre o Tuiuiú. Desta forma, possibilita-se aos(às) alunos desenvolverem a habilidade de ler, com a mediação do 

professor, textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses individuais e da 

turma (EF12LP02).  

•  Procure em sites de revistas de divulgação científica para crianças ou outro site de pesquisa com vocabulário, específico para 

esta faixa etária. Não se trata de utilizar um texto com informações simplificadas, mas um texto que os estudantes sejam 

convidados a descobrir informações. 

• Ler todos os campos da ficha, explicando o que precisa ser feito em cada um deles. 

• Solicitar às duplas que leiam texto sobre o Tuiuiú e grifem as partes que consideram mais importantes, ou então 

anotem em seus cadernos, caso a pesquisa seja feita na sala de informática 
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• Pedir que os(as alunos(as) relembrem oralmente as informações solicitadas na ficha. Se necessário, reler as anotações feitas, a 

partir da leitura dos textos de divulgação científica. Se não dispuser de alguma das informações pedidas, deixe o campo em 

branco. 

• Explicar que poderão consultar todos os materiais disponíveis na sala (livros, textos, listas, anotações, sites). 

• Explicar que devem escrever do melhor jeito que puderem, o que quer dizer: 

o Incluir todas as letras que julgarem necessárias. 

o Pensar nos nomes dos colegas que podem ajudar a escrever determinada palavra.  

 

• Pedir que localizem a Ficha na Coletânea de Atividades, à página 151, e pedir que preencham, em duplas.  

• Relembrar aos(às) alunos(as) que, em razão de se tratar de uma atividade em duplas, eles precisam conversar com o(a) colega 

e discutir a respeito das letras que vão utilizar, para escreverem da melhor forma possível. 

• Para alunos(as) com hipótese de escrita não alfabética: explicar que o nome do animal (título da ficha) precisa ser escrito 

convencionalmente. Para isso, eles podem consultar a lista com os nomes dos animais (que pode estar fixada na classe desde 

o início do projeto) e localizar qual das palavras se refere àquele animal. 

• Aqui, com exceção do nome do animal, espera-se que os(as) alunos(as) com hipótese de escrita não alfabética escrevam 

segundo suas hipóteses, isto é, trata-se de uma atividade de escrita. Então, você não precisa se preocupar em corrigir a produção 

até ficar correta. Intervenha apenas na medida do necessário para que avancem.  

IMPORTANTE: Retomar os encaminhamentos sobre o que fazer para os(as) alunos(as) que ainda não 

leem convencionalmente, no quadro da Atividade 4C, na página 42. 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  
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ATIVIDADE 4E – PREENCHER A FICHA DO ANIMAL - TUIUIÚ 

 

FICHA DO ANIMAL 

 

NOME:  

PESO:  

COMPRIMENTO:  

ONDE VIVE:   

ALIMENTAÇÃO:  
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PREENCHA O QUADRO ABAIXO EM DUPLA COM SEU(SUA) COLEGA: 

 

FILHOTES:   
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ATIVIDADE 4E COMENTADA - PREENCHER A FICHA DO ANIMAL - TUIUIÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler cada um dos campos  

e pedir aos(às) alunos(as) 

para relembrar a informação 

pertinente a cada um  

deles. Se necessário,  

reler os textos ou as 

anotações realizadas nas 

aulas anteriores.  

 

Orientar os(as) 

alunos(as) para que 

escrevam o nome do 

animal de maneira 

convencional. Para isso, 

podem consultar a lista 

de animais ou outros 

materiais presentes na 

classe. Deixe que 

localizem sozinhos essa 

palavra. 

 

Espaço para desenhar o 

animal. 

 

 

 

 

Os demais campos serão 

preenchidos pelos(as) 

alunos(as). Espera--se 

que escrevam segundo 

suas hipóteses de escrita 

(escrita espontânea). 

ATIVIDADE 4F – PRODUÇÃO COLETIVA DE UM TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE O TUIUIÚ 

Habilidade: 
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(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diferentes textos das práticas de estudo 

e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que ....?, entre outros), que possam ser oralizados  em áudio 

ou vídeo, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

(EF15LP5C)Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas compostas por crianças que se encontram em momentos próximos com relação à 

conceituação da escrita. 

• Duração aproximada: essa atividade será mais proveitosa se encaminhada em duas aulas de 50 minutos. A primeira para 

decidir quais curiosidades sobre o animal serão escritas e a segunda para que as duplas escrevam uma delas. 

Encaminhamento 

PARTE 1 

• Pesquisar exemplos de textos “Você sabia que”, considerando sua situação comunicativa, do tema e a importância 

do contato dos estudantes com este gênero. Você pode valer-se professor(a) de pesquisa na internet para encontrar 

este tipo de gênero textual. 

• Planejar a organização das duplas antes de começar a atividade, considerando os conhecimentos dos estudantes sobre 

o sistema de escrita. É importante que fazer a sondagem periódica, para saber em que momento se encontra cada um 

deles. Em relação a suas hipóteses de escrita, considerar que podem ser agrupados assim: 

 

o Alunos(as) com hipótese de escrita pré-silábica com alunos(as) com hipóteses de escrita silábicas com valor 

sonoro convencional. 

o Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam as vogais com seus valores sonoros, com estudantes 

silábicos, que utilizam algumas consoantes, considerando seus valores sonoros. 

o Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam algumas consoantes com seus valores sonoros, com 

alunos(as) com hipótese de escrita silábico-alfabética. 

Ou: 

o Alunos(as) com hipótese de escrita silábico-alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética.  

Ou: 

o Alunos(as) com hipótese de escrita alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética. 

 

• Explicar    que vocês escreverão curiosidades que aprenderam sobre o animal estudado e depois farão a ilustração. No 

final do projeto, alguns desses trabalhos serão colocados no mural dos animais que será feito. 

• Apresentar aos(às) alunos(as) dois textos do gênero “Você sabia que” e perguntar aos estudantes sobre sua 

característica composicional, atentando-se para a pergunta inicial do texto, que propõe e aguça a curiosidade pela 

leitura do texto, o texto em si. O texto “Você sabia que” traz uma pergunta que incentiva a argumentação e atinge 

o leitor diretamente, já que se inicia com a palavra “Você”. Tem ainda por finalidade informar uma curiosidade 

sobre algumas características ou outro assunto que seja abordado. 
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• Após esta explicação, reler com os(as) alunos(as) as anotações coletivas realizadas a partir da leitura dos textos 

sobre o animal estudado.  

• Pedir-lhes que sugiram curiosidades sobre o animal em questão, comentando que precisarão pensar também na 

melhor linguagem para escrever essa informação, anotando-as. 

• Cada dupla deverá se responsabilizar pela escrita e pela ilustração de uma curiosidade. 

• Não é necessário que o número de curiosidades seja igual à quantidade de duplas, já que mais de uma dupla pode se dedicar 

à escrita da mesma curiosidade. 

PARTE 2 

Na segunda parte da atividade (segunda aula), pedir que localizem a Atividade 4F, na Coletânea de Atividades, à página 

152 e escrevam o texto “Você sabia que...” sobre o Tuiuiú. 

Relembrar e se assegurar de que cada dupla saiba exatamente o que irá escrever sobre o animal. 

Pois, nesse momento, os (as) alunos(as) devem estar concentrados exclusivamente na escolha das letras que irão utilizar. Isso é 

possível, uma vez que, os textos do gênero “Você sabia que?” costumam ser curtos, contendo uma única informação. 

Os estudantes não alfabéticos também devem participar: Explicar que devem escrever do melhor jeito que puderem o que querem 

dizer. 

• Orientá-los a consultarem a lista de animais afixada na classe, pois a escrita do nome do animal deve ser a convencional. 

• Preste mais atenção ao trabalho desses(as) alunos(as), já que os outros podem realizar essa atividade de maneira mais 

autônoma. Escolha duas duplas para acompanhar de perto as decisões que tomam acerca das escolhas, por uma ou outra letra, 

para escrever as palavras do texto.  

• Procure observar que parte da escrita dos estudantes corresponde àquela do texto que se propuseram a escrever (se necessário, 

pedir-lhes que leiam o que escreveram). 

• Em relação a essas duas duplas, você pode seguir as mesmas orientações nos encaminhamentos da Parte 2, da Atividade 

propor que retomem o que escreveram, durante a escrita, oferecendo-lhes algumas pistas. Ler o exemplo a seguir: 

 

 

Imaginemos que a produção escrita foi sobre a ONÇA: 

Uma dupla de alunos(as), ambos com hipóteses de escrita silábica, se propôs a escrever a seguinte 

informação: 

“Os caçadores matam as onças para pegar as peles e vender.” 

O(A) professor(a) acompanhou sua produção e decidiu propor que refletissem sobre as seguintes palavras: 

ONÇA, que escreveram com as letras OA. PELE, que grafaram assim: PE. 

Para a palavra ONÇA, a professor(a)(a) sugeriu-lhes que consultassem a lista dos animais estudados. Eles 

não tiveram dificuldade em localizar essa palavra e copiaram-na num pedacinho de papel. 

Para PELE, o(a) professor(a)(a) solicitou-lhes que procurassem na lista da turma nomes que tivessem 
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sons parecidos, como Pedro, e tentassem descobrir se não poderiam usar informações de partes desse nome 

para escrever.  

 

Nessa atividade, os(as) alunos(as) devem escrever considerando seus conhecimentos sobre a escrita; assim, não se espera que 

escrevam corretamente. No exemplo acima, o encaminhamento dado pelo(a) professor(a) teve como objetivo leva-los(as) a refletirem, 

ampliando o que sabem. Isso não aconteceria se (o)a professor(a) simplesmente mostrasse “o jeito certo”, que estaria distante daquilo 

que as crianças são capazes de compreender, nesse momento. É importante aceitar as escritas que produzem, pois é a partir da 

problematização delas que ocorrerão os avanços. Para a atividade de escrita de legenda, selecione materiais sobre animais e use os 

mesmos encaminhamentos. 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4F – PRODUÇÃO COLETIVA DE TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE O TUIUIÙ 

 

EM DUPLA COM SEU(SUA) COLEGA, PRODUZA UM TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE O 

TUIUIÚ. 

 

VOCÊ SABIA QUE... TUIUIÚ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 4G – REVISÃO COLETIVA E EM DUPLAS DOS TEXTOS PRODUZIDOS 

Habilidade 

(EF02LP24B) Revisar diferentes textos expositivos produzidos (resumos, fichas técnicas , relatos de experiências, 

vocês sabiam quê? entre outros), para serem oralizados em áudio ou víd eo. 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: em parte da atividade, sentados em suas carteiras; em seguida, organizados em grupos de dois ou três 

alunos(as). 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Antes da aula, selecionar dois ou três textos para fazer uma revisão coletiva, levando em conta que esses serão os textos para 

o mural. Procure selecionar textos com escritas silábico-alfabéticas ou alfabéticas. 

• Apresentar os textos “Você sabia que” selecionados, em papel pardo – ou em projeção e, se for possível, utilize o projetor 

multimídia ou até mesmo na sala de informática.  

• Fazer as mudanças, questionando os estudantes sobre as possibilidades de escrita. Se necessário, mostrar o que ainda precisa 

ser corrigido. 

• Finalizada a revisão coletiva de dois ou mais textos, organizar duplas ou trios de estudantes em que pelo menos um escreva 

convencionalmente e propor que façam a revisão.  

• Durante a atividade em grupo, circular pela sala e apontar o que precisa ser melhorado. 

• Após a revisão dos estudantes, recolher os textos para análise as produções. 

• Fazer as correções necessárias e devolver na aula seguinte para que os estudantes passem o texto a limpo e façam as ilustrações. 

• Comentar com os estudantes que esses textos irão para o mural, por isso devem estar legíveis. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4G – REVISÃO COLETIVA E EM DUPLAS DOS TEXTOS PRODUZIDOS 

 

NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA) PROFESSOR(A) REALIZARÁ A REVISÃO DE DOIS TEXTOS COLETIVAMENTE. EM 

SEGUIDA, EM DUPLA, VOCÊS REALIZARÃO A REVISÃO DE OUTRO TEXTO. 
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VOCÊ SABIA QUE... TUIUIÚ 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 4H – LEITURA COLABORATIVA SOBRE O JACARÉ-DO-PANTANAL  

Habilidades 

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), verbetes de 

enciclopédia, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), considerando 

a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.  

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio, etc), entre outros elementos. 

(EF15LP02B)Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos  de diferentes gêneros textuais 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas. 

• Materiais necessários: texto com informações científicas sobre o tuiuiú,  

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Localizar o texto “MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O JACARÉ-DO-PANTANAL”, no Anexo, ao final deste Guia, à 

página 141, e/ou procurar nos seguintes portadores: livros, revistas de divulgação científica, sites de revistas de divulgação 

científica, sites de pesquisas.  

• Mostrar aos(às) alunos(as) o material de onde foi retirado o texto (livros, enciclopédia, sites, revistas, etc.). 

• Fazer a leitura compartilhada, observando no texto as informações a respeito do peso, tamanho, características físicas do 

jacaré-do-pantanal, habitat, bem como de expressões que  autor do texto possa ter utilizado para se referir ao animal. 

• Orientar os(as) alunos(as) a novamente selecionarem e grifarem no texto as informações que serão apresentadas 
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no texto final. 

• Após terminar a leitura, registre coletivamente um resumo das informações aprendidas e peça aos alunos que copiem 

em seus cadernos. 

 

IMPORTANTE: 

Espera-se que nessa etapa os(as) alunos(as) já estejam familiarizados com esse tipo de leitura, 

tornando-se mais independentes para a localização das informações. 

 

ATIVIDADE 4H – LEITURA COLABORATIVA SOBRE O JACARÉ-DO-PANTANAL 

 

NESTA ATIVIDADE, VAMOS APRENDER MAIS SOBRE O JACARÉ-DO-PANTANAL. ACOMPANHE A LEITURA DE 

SEU(SUA) PROFESSOR(A). 

 

ATIVIDADE 4I – PREENCHER A FICHA DO ANIMAL - JACARÉ-DO-PANTANAL 

Habilidade: 

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diferentes textos das práticas de estudo 

e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que ....?, entre outros), que possam ser oralizados  em áudio 

ou vídeo, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, formadas por alunos(as) que ainda não dominam o sistema alfabético de escrita e escrevem 

segundo hipóteses próximas. Os(as) alunos(as) que já escrevem convencionalmente também podem ser organizados em duplas. 

• Materiais necessários: texto escolhido pelo professor(a) 

• Duração: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

Planejar a organização das duplas antes de começar a atividade, considerando os conhecimentos dos(as) alunos(as) sobre o 

sistema de escrita. Fazer a sondagem periodicamente, para saber em que momento da aprendizagem da escrita se encontra 

cada um deles. Em relação a suas hipóteses, considerar que podem ser agrupados assim: 

• Alunos(as) com hipótese de escrita pré-silábica com alunos(as) com hipóteses de escrita silábicas com valor sonoro 

convencional. 

• Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam as vogais com seus valores sonoros, com estudantes silábicos, que 

utilizam algumas consoantes, considerando seus valores sonoros. 

• Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam algumas consoantes com seus valores sonoros, com alunos(as) com 
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hipótese de escrita silábico-alfabética. 

Ou: 

• Alunos(as) com hipótese de escrita silábico-alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética.  

Ou: 

• Alunos(as) com hipótese de escrita alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética. 

• Nesta atividade, sugerimos retomar a leitura do texto anterior da Atividade 4H, ver o texto “O JACARÉ-DO-PANTANAL”, 

no Anexo, ao final deste Guia, à página 142, ou pode-se levar os(as) alunos(as) à sala de informática para que realizem uma 

pesquisa sobre o animal.  

•  Procure em sites de revistas de divulgação científica para crianças ou outro site de pesquisa com vocabulário, específico para 

esta faixa etária. Não se trata de utilizar um texto com informações simplificadas, mas um texto que os estudantes sejam 

convidados a descobrir informações. 

• Ler todos os campos da ficha, explicando o que precisa ser feito em cada um deles. 

• Solicitar às duplas que leiam texto sobre o Jacaré-do-Pantanal e grifem as partes que consideram mais 

importantes, ou então anotem em seus cadernos, caso a pesquisa seja feita na sala de informática. 

• Pedir que localizem  a Ficha do Animal na Coletânea de Atividades, à página 153 e façam os registros das informações 

sobre o Jacaré-do-Pantanal. 

• Pedir que os(as alunos(as) relembrem oralmente as informações solicitadas na ficha. Se necessário, reler as anotações feitas, a 

partir da leitura dos textos de divulgação científica. Se, de alguma maneira,  não dispuserem de alguma das informações 

pedidas, deixem o campo em branco. 

• Explicar que poderão consultar todos os materiais disponíveis na sala (livros, textos, listas, anotações, sites). 

• Explicar que devem escrever do melhor jeito que puderem, o que querem dizer: 

o Incluir todas as letras que julgarem necessárias. 

o Pensar nos nomes dos colegas que podem ajudar a escrever determinada palavra.  

• Relembrar aos(às) alunos(as) que, em razão de se tratar de uma atividade em duplas, eles precisam conversar com o(a) colega 

e discutir a respeito das letras que vão utilizar, para escreverem da melhor forma possível. 

• Para alunos(as não alfabéticos: explicar que o nome do animal (título da ficha) precisa ser escrito convencionalmente. Para 

isso, eles podem consultar a lista com os nomes dos animais (que pode estar fixada na classe desde o início do projeto) e 

localizar qual das palavras se refere àquele animal. 

• Aqui, com exceção do nome do animal, espera-se que os(as) alunos(as) com hipótese de escrita não alfabética escrevam 

segundo suas hipóteses, isto é, trata-se de uma atividade de escrita. Então, o(a) aluno(a) não precisa se preocupar em corrigir 

a produção até ficar correta. Intervenha apenas na medida do necessário para que avancem. Veja algumas sugestões no quadro 

a seguir –, deixando-os escrever segundo aquilo que sabem.  

IMPORTANTE: Retomar os encaminhamentos sobre o que fazer para os(as) alunos(as) que ainda não 

leem convencionalmente. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4I – PREENCHER A FICHA DO ANIMAL – 

JACARÉ-DO-PANTANAL 

PREENCHA, EM DUPLA,  COM SEU(SUA) COLEGA, A FICHA ABAIXO. 

 

NOME:  

PESO:  

COMPRIMENT

O: 

 

ONDE VIVE:   

ALIMENTAÇÃ

O: 

 

FILHOTES:   
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ATIVIDADE 4I - COMENTADA - PREENCHER A FICHA DO ANIMAL – JACARÉ-DO-PANTANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ler cada um dos campos  

e pedir aos(às) alunos(as) para 

relembrar a informação 

pertinente a cada um  

deles. Se necessário,  

reler os textos ou as anotações 

realizadas nas aulas anteriores. 

 

Orientar os(as) alunos(as) 

para que escrevam o nome 

do animal de maneira 

convencional. Para isso, 

podem consultar a lista de 

animais ou outros 

materiais presentes na 

classe. Deixe que 

localizem sozinhos essa 

palavra. 

 

Espaço para desenhar o 

animal. 

 

 

 

 

Os demais campos serão 

preenchidos pelos(pelas) 

alunos(as). Espera--se que 

escrevam segundo suas 

hipóteses de escrita 

(escrita espontânea). 
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ATIVIDADE 4J – PRODUÇÃO COLETIVA DE UM TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE O JACARÉ-DO-

PANTANAL 

Habilidade: 

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diferentes textos das práticas de estudo 

e pesquisa (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que ....?, entre outros), que possam ser oralizados  em áudio 

ou vídeo, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

(EF15LP5C)Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativo, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, compostas por crianças que se encontram em momentos próximos com relação ao processo 

de aprendizagem do sistema de escrita. 

• Duração aproximada: essa atividade será mais proveitosa, se encaminhada em duas aulas de 50 minutos. A primeira para 

decidir quais curiosidades sobre o animal serão escritas e a segunda para que as duplas escrevam uma delas. 

Encaminhamento 

PARTE 1 

• Retomar exemplos de textos “Você sabia que”, considerando sua situação comunicativa, do tema e a importância 

do contato dos estudantes com este gênero. Você pode valer-se, professor(a), de pesquisa na internet para encontrar 

este tipo de gênero textual. 

• Planejar a organização das duplas antes de começar a atividade, considerando os conhecimentos dos estudantes sobre 

o sistema de escrita. É importante fazer a sondagem periódica, para saber em que momento se encontra cada um deles. 

Em relação a suas hipóteses de escrita, considerar que podem ser agrupados assim: 

 

o Alunos(as) com hipótese de escrita pré-silábica com alunos(as) com hipóteses de escrita silábicas com valor 

sonoro convencional. 

o Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam as vogais com seus valores sonoros, com estudantes 

silábicos, que utilizam algumas consoantes, considerando seus valores sonoros. 

o Alunos(as) com hipótese de escrita silábica, que utilizam algumas consoantes com seus valores sonoros, com 

alunos(as) com hipótese de escrita silábico-alfabética. 

Ou: 

o Alunos(as) com hipótese de escrita silábico-alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética.  

Ou: 

o Alunos(as) com hipótese de escrita alfabética com alunos(as) com hipótese de escrita alfabética. 
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o Explicar aos estudantes que vocês escreverão curiosidades que aprenderam sobre o animal estudado e depois farão 

a ilustração. No final do projeto, alguns desses trabalhos serão colocados no mural dos animais que será feito. 

• Apresentar aos(às) alunas) um texto do gênero “Você sabia que”, como exemplo, e perguntar aos estudantes sobre 

sua característica composicional, atentando-se para a pergunta inicial do texto, que propõe aguçar a curiosidade 

pela leitura do texto. O texto “Você sabia que” traz uma pergunta que incentiva e atinge o leitor diretamente, já 

que se inicia com a palavra “Você”. Tem ainda por finalidade informar uma curiosidade , nesse caso,  sobre alguma 

das  características do animal escolhido. 

• Após esta explicação, reler com os estudantes as anotações coletivas realizadas, a partir da releitura dos textos 

sobre o Jacaré-do-Pantanal, já estudados.  

• Pedir-lhes que sugiram curiosidades sobre o animal em questão, comentando que precisarão pensar também na 

melhor linguagem para escrever essa informação, anotando-as. 

• Cada dupla deverá se responsabilizar pela escrita e pela ilustração de uma curiosidade. 

• Não é necessário que o número de curiosidades seja igual à quantidade de duplas, já que mais de uma dupla pode 

se dedicar à escrita da mesma curiosidade. 

 

IMPORTANTE: Retomar os encaminhamentos sobre o que fazer para os(as) alunos(as) que ainda não 

leem convencionalmente. 

 

   PARTE 2 

Na segunda parte da atividade (segunda aula), relembrar o que cada dupla escreverá sobre o Jacaré-do-Pantanal.  

Pedir, então, aos(às) alunos(as) que localizem a Atividade 4J na Coletânea, à página 154 e escrevam, em dupla, o texto “Você 

sabia o que...” sobre o Jacaré-do-Pantanal. 

• Procure se assegurar de que todos saibam exatamente o que irão escrever, pois devem estar concentrados exclusivamente na 

escolha das letras que irão utilizar. Isso é possível, uma vez que, os textos em forma de “Você sabia?” costumam ser curtos, 

contendo uma única informação. 

• Procure observar que parte da escrita dos estudantes corresponde àquela do texto que se propuseram a escrever (se necessário, 

pedir-lhes que leiam o que escreveram). 

Os estudantes não alfabéticos devem participar da atividade, mesmo que ainda não escrevam convencionalmente:  

• Professor(a), preste mais atenção ao trabalho desses(as) alunos(as), já que os outros podem realizar essa atividade de maneira 

mais autônoma. 

• Escolha duas duplas para acompanhar de perto suas decisões que tomam acerca das escolhas, por uma ou outra letra, para 

escrever as palavras do texto. Orientá-los a consultarem a lista de animais afixada na classe, pois a escrita do nome do animal 

deve ser a convencional. 

•  Em relação a essas duas duplas, você pode acompanhá-las durante a escrita do texto, seguindo as mesmas orientações na 

Atividade 4F, na Parte 2 dos Encaminhamentos.  

Nessa atividade, os(as) alunos(as) devem escrever, considerando seus conhecimentos sobre a escrita; assim, não se espera que 

escrevam corretamente. É importante aceitar as escritas que produzem, fazendo interferências adequadas, quando necessárias, pois é 

a partir da problematização delas que ocorrerão os avanços.  
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4J – PRODUÇÃO COLETIVA DE TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE O JACARÉ-DO-PANTANAL 

 

EM DUPLA COM SEU(SUA) COLEGA, PRODUZA UM TEXTO “VOCÊ SABIA QUE...” SOBRE O JACARÉ-DO-

PANTANAL. 

VOCÊ SABIA QUE O JACARÉ-DO-PANTANAL 

 

 

 

ATIVIDADE 4K – REVISÃO COLETIVA E EM DUPLAS DOS TEXTOS PRODUZIDOS 

Habilidade 

(EF02LP24B) Revisar diferentes textos expositivos produzidos (resumos, fichas técnicas , relatos de experiências, 

vocês sabiam quê? entre outros), para serem oralizados em áudio ou vídeo.  

Planejamento 

• Organização do grupo: em parte da atividade, sentados em suas carteiras; em seguida, organizados em grupos de dois ou três 

alunos(as). 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Antes da aula, selecionar um ou dois textos  SABIA QUE O JACARÉ-DO-PANTANAL, para fazer uma revisão coletiva, 

levando em conta que esses serão os textos para o mural. Procure selecionar textos com escritas silábico-alfabéticas ou 

alfabéticas. 

• Apresentar os textos “Você sabia que” selecionados, em papel pardo – ou em projeção e, se for possível, utilize o projetor 

multimídia ou até mesmo na sala de informática.  

• Fazer as mudanças, questionando os estudantes sobre as possibilidades de escrita. Se necessário, mostrar o que ainda precisa 

ser corrigido. 

• Finalizada a revisão coletiva de dois ou mais textos, organizar duplas ou trios de alunos(as) em que pelo menos um escreva 

convencionalmente e propor que façam a revisão.  

• Durante a atividade em grupo, circular pela sala e apontar o que precisa ser melhorado. 

• Após a revisão dos(as) alunos(as), recolher os textos para análise as produções. 

• Fazer as correções necessárias e devolver na aula seguinte para que os estudantes passem o texto a limpo e façam as ilustrações. 
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• Comentar com os estudantes que esses textos irão para o mural, por isso devem estar legíveis. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4K – REVISÃO COLETIVA E EM DUPLAS DOS TEXTOS PRODUZIDOS 

 

NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA) PROFESSOR(A) REALIZARÁ A REVISÃO DE DOIS TEXTOS COLETIVAMENTE. EM 

SEGUIDA, EM DUPLA, VOCÊS REALIZARÃO A REVISÃO DE OUTRO TEXTO. 

 

VOCÊ SABIA QUE O JACARÉ-DO-PANTANAL?  

_________________________________________________________________________________ 

 

ETAPA 5 

REVISÃO E EDIÇÃO DO MATERIAL ESCRITO COM ILUSTRAÇÃO 

PESQUISA NA INTERNET DE FOTOS E OU IMAGENS ACERCA DOS ANIMAIS ESTUDADOS PARA 

COMPOR O TEXTO “VOCÊ SABIA QUE..” 

ATIVIDADE 5A – ILUSTRAÇÃO DOS TEXTOS “VOCÊ SABIA QUE...” 

Habilidade: 

(EF15LP07A) Editar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, a versão final do texto em suporte  

adequado(impresso ou digital).  

(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico -visuais. 

Planejamento 

• Organização do grupo: em duplas, nas próprias carteiras. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Antes da aula, apresentar os textos, já revisados que irão para o mural e propor a ilustração dos mesmos. 

• Propor uma pesquisa na internet, da imagem dos animais: anta, onça-pintada, jacaré-do-pantanal e tuiuiú ou jaburu para 

que possam ilustrar ou selecionar fotos para incluir no produto final. 

• Esta atividade pode ser realizada mais de uma vez, considerando que foram estudados quatro animais do Pantanal. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5 A – ILUSTRAÇÃO DOS TEXTOS “VOCÊ SABIA QUE...” 

APÓS A REVISÃO ESCRITA, EM DUPLAS, VOCÊS ILUSTRARÃO OS TEXTOS QUE IRÃO PARA O MURAL. 

 

ETAPA 6 – ORGANIZANDO UM JORNAL FALADO SOBRE OS ANIMAIS ESTUDADOS 

Nesta etapa, os estudantes serão convidados a construir um Jornal Falado a respeito de um dos animais estudados. Para tanto serão 

desenvolvidas as habilidades: 

 

ATIVIDADE 6A – CONHECENDO UM JORNAL FALADO 

Habilidades: 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (na 

casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa. 

(EF15LP13) Identificar a finalidade comunicativa de gêneros textuais orais, em diferentes situações comunicativas, por meio de 

solicitação de informações, apresentação de opiniões, relato de experiências, entre outros. 

 

 

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz 

Planejamento 

• Organização do grupo: coletivo 

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

PARTE 1 

• Retomar com os estudantes os animais estudados. 

• Solicitar aos estudantes que dentre os animais estudados escolham um de sua preferência. Caso necessário, fazer uma 

votação. 

• Fazer um levantamento das preferências televisivas dos estudantes. Você pode perguntar: o que gostam de assistir na 

TV? Quais telejornais conhecem? Qual a importância das notícias em nosso dia-a-dia? Acolher neste momento as 

respostas dos estudantes e explicar que existem os jornais que são apresentados em rede nacional, estadual e regional. 

• Relembrar que existem outros meios de transmitir um telejornal, que não pela televisão. É provável que os estudantes 

respondam que é possível haver jornais também no rádio e internet. 

• Elencar oralmente quais assuntos podem ser noticiados no Jornal Falado e fazer uma lista com a turma, em um cartaz, 

ou mesmo na lousa. 

PARTE 2 

• Apresentar a eles algum jornal infantil ou notícia infantil filmada. Para tanto professor(a), você pode pesquisar na 

Internet, em vídeos, com as seguintes palavras chaves:  o jornal da criança, jornal das crianças, vídeos de notícias para 

crianças. É preciso cuidado e atenção na seleção de jornais e revistas com notícias ou textos de divulgação científica 
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para serem apresentados em sala de aula. Para tanto buscar materiais de qualidade, com temas que chamam a atenção 

dos(as)  alunos(as) como: meio ambiente, animais,  esporte, saúde, entre outros. 

• Como modelo de notícia sobre animal, você pode apresentar o texto “JACARÉ-AÇU é o mais novo morador do Zoo 

de São Paulo, localizado à página 143, deste Guia de Orientações Didáticas.  

• Após a apresentação do telejornal infantil, pedir que localizem a Atividade 6-A na Coletânea de Atividades, à página 

155, e discutam, coletivamente, as questõesas propostas. 

• Em seguida, solicitar que os(as) alunos(as) registrem as questões, após a discussão coletiva, na Coletânea. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

ATIVIDADE 6 A – CONHECENDO UM JORNAL FALADO 

A PARTIR DO JORNAL FALADO, APRESENTADO PELO SEU(SUA) PROFESSOR(A), PREENCHA O QUADRO 

ABAIXO: 

Qual foi a reportagem apresentada?   

Quais foram os fatos e acontecimentos noticiados?  

Para quem foi produzida a notícia?  

Onde foi produzida a entrevista?  

Quem foi o entrevistado?  

Quem era o repórter?  

Quem era o âncora?  

ATIVIDADE 6B – APRENDENDO UM POUCO MAIS SOBRE JORNAL FALADO  

 

Habilidades: 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (na 

casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa. 

(EFO2LP25) Identificar e manter a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de textos 

expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, “você sabia que ?, entre outros), em diferentes ambientes digitais de 

pesquisa, conhecendo suas possibilidades. 

(EF15LP13) Identificar a finalidade comunicativa de gêneros textuais orais, em diferentes situações comunicativas, por meio de 

solicitação de informações, apresentação de opiniões, relato de experiências, entre outros. 

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz 

 

Planejamento: 

• Organização do grupo: grupos de 5 a 8 estudantes 

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamentos: 
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• Retomar com os(as) alunos(as) o assunto sobre o animal escolhido que será divulgado no Jornal Falado. 

• Organizar os(as) alunos(as) em grupos de 5 a 8 estudantes. 

• Apresentar algumas notícias escritas ou fatos noticiados sobre os animais escolhidos. Ou ainda, um texto de divulgação 

científica. 

• Pedir que realizem a escolha, livremente. 

• Incentivar aos estudantes que leiam sobre o que será noticiado no jornal falado e discutam: como organizar o jornal; o 

que será anunciado: fatos ou informações que serão apresentadas;  quem será o apresentador e como será a apresentação 

do jornal falado, como será a chamada e o título da notícia.  

• Circular entre os grupos e auxiliá-los na discussão.  

• Você, professor(a), poderá ainda orientá-los para que acrescentem  alguma entrevista, com o intuito de enriquecer a 

atividade e ter maior participação de todos os estudantes. 

• Pedir que localizem a Atividade 6B na Coletânea de Atividades, à página 156, e, após as discussões sobre as questões 

propostas, registrem em grupos, no quadro, as informações solicitadas: 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 6 B – APRENDENDO  UM POUCO MAIS SOBRE JORNAL FALADO 

 PREENCHA O ROTEIRO ABAIXO, QUE IRÁ AUXILIÁ-LO NA PRODUÇÃO DO JORNAL FALADO: 

Qual foi a notícia escolhida?   

Quantos apresentadores participarão? Quem serão eles?  

Quantos serão os repórteres?  

Quem serão os repórteres?  

Quantos serão os entrevistados?  

Quem serão os entrevistados?  

Quanto tempo será a apresentação?  

Quais serão as perguntas da entrevista?  

ATIVIDADE 6C – PRODUZINDO O JORNAL FALADO  

 

Habilidades: 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (na 

casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa. 

(EF02LP19A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias, entre outros textos do campo 

da vida pública, que possam ser oralizados (em áudio ou vídeo) para compor um jornal falado, considerando a situação de 

comunicação, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF02LP25) Identificar e manter a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de textos 

expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que...”, entre outros), em diferentes ambientes digitais de 

pesquisa, inclusive em suas versões orais.  

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz 
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Planejamento: 

• Organização do grupo: alunos(as) organizados coletivamente 

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamentos: 

PARTE 1 

Definir coletivamente o local para a apresentação do Jornal Falado, que pode ser a própria sala de aula, a sala de leitura, sala de 

informática e outro local da escola. Explicar que no momento da apresentação todos deverão participar atenciosamente, pois 

haverá uma gravação e que esta será apresentada ao final do projeto na Mostra ou Exposição. 

• Definir ainda coletivamente o cenário: tela de fundo, bancada dos apresentadores, materiais como microfone para 

entrevistados e outros que se fizerem necessários 

• Resgatar com os estudantes o que irão apresentar, sobre os animais estudados, quais os papéis serão desenvolvidos, 

como será a apresentação. Resgatar o roteiro e a notícia a ser apresentada.  

• Pedir que iniciem ensaios sobre a apresentação. 

PARTE 2 

• Promover tempo de ensaio aos estudantes. Este tempo poderá ser ampliado, caso você, professor(a), sinta que 

seus(suas) alunos(as) precisam aprimorar sua apresentação. 

• Circular entre os(as) alunos(as) para auxiliá-los nos ensaios e realizar algum ajuste que se fizer necessário. 

• Realizar uma apresentação prévia dos grupos de alunos(as). Para isso solicitar que os demais, durante a apresentação, 

registrem considerações que julgarem importantes a respeito da entonação, timbre, importância do fato noticiado, e de 

outros ajustes, se considerarem necessário. 

PARTE 3 

• Organizar o espaço e recursos materiais, antecipadamente, para apresentação do Jornal Falado. 

• Elencar coletivamente a ordem das apresentações.  

• Ensaiar a apresentação do Jornal Falado. Caso haja necessidade, esta atividade pode ser realizada em mais de uma 

aula. 

• Não se esqueça, professor(a) de realizar a filmagem das apresentações para utilizá-las na Exposição.  

• Após a apresentação parabenizar os estudantes pelo empenho e realizar oralmente uma avaliação. Para tanto perguntar 

aos estudantes: 

✓ De que mais gostaram? 

✓ Qual a importância das notícias? 

✓ O que aprenderam?  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 6C –PRODUZINDO O JORNAL FALADO  

 

PARTE 1 

É CHEGADA A HORA DE PRODUZIR UM JORNAL FALADO. PARA ISSO, NESTA PARTE DA ATIVIDADE, 

VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS ORGANIZARÃO A APRESENTAÇÃO DO JORNAL FALADO SOBRE OS 

ANIMAIS ESTUDADOS. 

PARTE 2 
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NA PARTE E DA ATIVIDADE, VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS FARÃO O ESTUDO DOS TEXTOS E 

ENSAIARÃO A APRESENTAÇÃO DO JORNAL FALADO. 

PARTE 3 

HORA DE APRESENTAR O JORNAL FALADO!  

NESTA PARTE DA ATIVIDADE, VOCÊS REALIZARÃO A APRESENTAÇÃO SOBRE OS ANIMAIS DO 

PANTANAL. SEU(SUA) PROFESSOR(A|) IRÁ FILMAR PARA UTILIZAR O VÍDEO NA EXPOSIÇÃO FINAL 

DOS TRABALHOS. 

 

  ETAPA 7 -  

FINALIZAÇÃO DO PROJETO  

Nesta etapa, os(as) alunos(as) serão convidados a organizar um painel expondo os trabalhos realizados durante o 

projeto. Trata-se, portanto, da finalização de todos os estudos das etapas do projeto.  

 

ATIVIDADE  7A – RODA DE CONVERSA: O QUE É UMA EXPOSIÇÃO? 

 

 

Habilidades  

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (na 

casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa. 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do professor, conforme a situação comunicativa(quem escreve, para 

quem, para quê, quando e onde escreve), o meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as características do gênero. 

(EF15LP07A) Editar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, a versão final do texto em suporte adequado 

(impresso ou digital). 

 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: coletivamente, sentados em roda no chão, ou na sala de informática (se houver). 

■ Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

■ Perguntar para a turma se alguém já foi a alguma exposição. O que imaginam que tem? Como pode ser organizada? 

■ Deixar que o grupo faça os comentários e registrar coletivamente o que elencaram. Explicar que farão uma exposição com todo o 

material pesquisado e trabalhado ao longo do projeto sobre os animais do Pantanal. Mas para isso, irão conhecer um pouco mais 

sobre a situação de expor trabalhos, assim como a importância dos diferentes gêneros textuais, produzidos durante o projeto: “Você 

sabia que...”, Ficha Técnica, Tomada De Notas ou Anotações e Legendas, além das diferentes ilustrações dos textos e do Painel.  
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ATIVIDADE DO(A)  ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 7 A – RODA DE CONVERSA: O QUE É UMA EXPOSIÇÃO? 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS DISCUTIRÃO SOBRE COMO ORGANIZAR A EXPOSIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA. 

PARA ISSO, UTILIZEM TODO O MATERIAL QUE FOI PRODUZIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO. 

 

 

ATIVIDADE 7 B – ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – PRODUÇÃO DE UM CONVITE 

Habilidade  

(EF02LP18A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos para a divulgação de eventos 

da escola ou da comunidade(convite, propaganda, comunicado, carta, bilhete, convocação...), utilizando linguagem persuasiva e 

elementos textuais visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

(EFO2LP18B) Revisar e editar convite, propaganda, comunicado, carta, bilhete, convocação, entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do texto. 

  

Planejamento 

• Organização do grupo: coletivamente. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

• Retomar com os estudantes o registro das etapas do projeto para que confirmem se todas foram realizadas. 

• Em seguida, propor a organização do mural, pensando nos espaços que deixarão entre um texto e outro, sobre a identificação 

do mural ou painel, etc... 

• Caso não surja nenhuma sugestão, explicar sobre a importância de colocarem em destaque o título PROJETO ANIMAIS DO 

PANTANAL.  

• Convidar os estudantes a pensarem e decidirem sobre o tamanho da fonte, lembrando que o título deve ser lido à longa 

distância. 

• Conversar com os estudantes sobre a importância de produzirem coletivamente um convite que será entregue para a 

comunidade escolar, a fim de divulgar a finalização do projeto e convidá-los para a exposição.  
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• Após estas decisões, pedir aos estudantes para ditarem o convite para você, sempre permeando o planejamento 

realizado por vocês.  

• É importante que, releiam o convite elaborado coletivamente, para você fazer uma revisão conjunta do texto (revisão 

processual) e, após o término, ler novamente para os(as) alunos(as) verificarem como ficou a produção final do convite 

e se todos estão de acordo. O convite será encaminhado aos pais e responsáveis dos alunos. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 7B – ORGANIZAÇÃO DO EVENTO – PRODUÇÃO DE UM CONVITE 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS PRODUZIRÃO O CONVITE QUE SERÁ ENTREGUE PARA A COMUNIDADE ESCOLAR. 

ELE AJUDARÁ A DIVULGAR A EXPOSIÇÃO QUE SERÁ REALIZADA COMO FINALIZAÇÃO DO PROJETO “ANIMAIS 

DO PANTANAL”. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7C – ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO COM O MATERIAL PRODUZIDO 

 

Habilidades: 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campo da vida social dos quais participa cotidianamente (na 

casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa.  

(EF15LP07A) Editar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, a versão final do texto em suporte adequado 

(impresso ou digital). 

(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, quando for o caso, fotos, ilustrações e outros recursos gráfico-visuais. 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: os estudantes serão organizados em grupos. 

■ Materiais necessários: legendas, cartazes, fichas técnicas dos animais, você sabia que, produzidos pelos estudantes, além dos 

textos informativos. 

■ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

No dia da apresentação, as crianças devem participar tanto da organização do mural ou painel quanto da exposição oral. 

■ Retomar com a turma a ideia do produto final combinado: a apresentação da exposição.  

■ Selecionar o material produzido (legendas produzidas, cartazes, fichas técnicas dos animais, você sabia que, cartazes, etc.), 

além dos textos informativos sobre o tema que considerarem importante para a exposição. 

■ Propor a disposição, no painel ou mural, dos materiais selecionados, pensando nos espaços que deixarão entre um texto e outro 
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e verificar se todas as etapas do projeto ficarão representadas. 

■ Propor a identificação do painel ou mural: pensar coletivamente, num título para a exposição. 

■ Caso não surja nenhuma sugestão, explicar sobre a importância de colocarem em destaque o título PROJETO “ANIMAIS 

DO PANTANAL”.  

■ Convidar os estudantes a pensarem e decidirem sobre o tamanho da fonte, lembrando que o título deve ser lido à longa distância. 

■ Durante a organização do painel e da exposição, retomar e verificar com os(as) alunos(as) a adequação do tamanho e tipo de 

letra, não só do título, como também das legendas, considerando os leitores; verificar ainda o resultado da disposição dos 

trabalhos, quanto à altura e distribuição entre imagens e textos,  para que dê um bom resultado.  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 7C – ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO COM O MATERIAL PRODUZIDO 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS IRÃO SEPARAR E ORGANIZAR O MATERIAL PRODUZIDO PARA COMPOR A 

EXPOSIÇÃO.  

ATIVIDADE 7D – ENSAIO PARA A EXPOSIÇÃO  

 

Habilidades: 

(EF02LP25) Identificar e manter a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de textos 

expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que...”, entre outros), em diferentes ambientes digitais 

de pesquisa, inclusive em suas versões orais.  

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz 

Planejamento 

■ Organização do grupo: no coletivo, inicialmente sentados em roda, no local da exposição. No segundo momento, em duplas 

próximas ao material que irão expor. 

■ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

■ Conversar com os(as|) alunos(as) sobre o material exposto e as pessoas que visitarão a exposição.  

▪ Deixar que os(as) alunos(as) observem as imagens e textos produzidos coletivamente e ou em grupos. Ler algumas 

informações de forma que escolham o que querem apresentar. Cada grupo deverá ser responsável por um animal estudado, a 

fim de apresentar na exposição. 

▪ Retomar com os(as) alunos(as) as anotações e propor que planejem as falas a serem apresentadas na exposição. O professor(a) 

deve circular pelos grupos, orientando as anotações produzidas pelos estudantes. 

■ Explicar-lhes que o ensaio será em dois ou três dias para que todos possam falar e ouvir as dicas dos colegas para melhorar a 

apresentação. 

■ Proceder ao ensaio, organizando a sala para acompanhar a apresentação e fazer sugestões aos expositores. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 7D – ENSAIO PARA A EXPOSIÇÃO 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS IRÃO ESTUDAR E ENSAIAR AS FALAS SOBRE O CONTEÚDO DO MATERIAL QUE 

SERÁ EXPOSTO E PLANEJARÃO A RECEPÇÃO DAS PESSOAS QUE VISITARÃO A EXPOSIÇÃO. 

 

ATIVIDADE 7E – DIA DO EVENTO – EXPOSIÇÃO 

 

MURAL COM OS TRABALHOS DOS ALUNOS E EXPOSIÇÃO ORAL SOBRE OS ESTUDOS REALIZADOS 

 

Neste dia, ocorrerá a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos num mural em que estarão afixados os textos –

fichas técnicas e textos “Sabia que ...?” elaborados pelos alunos, como também cada grupo de alunos(as) irá expor, 

oralmente, o que aprenderam  aos visitantes. 

 

Habilidades: 

        (EF02LP25) Identificar e manter a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de textos 

expositivos (resumos, fichas técnicas, relatos de experiências, você sabia que...”, entre outros), em diferentes ambientes digitais 

de pesquisa, inclusive em suas versões orais.  

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz 

 (EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que necessário. 

 

Planejamento 

Organização do grupo: coletivamente. 

Materiais necessários: todos os materiais produzidos pelos estudantes 

Duração aproximada: 50 minutos 

 

Encaminhamento 

✓ Recepcionar os convidados até o local da Exposição, onde os materiais expostos (fichas técnicas, você sabia que, ilustrações), 

possam ser vistos pelos visitantes. 

✓ Recepcionar os convidados e pedir-lhes que fiquem frente a frente com os(as) alunos(as) da classe.  

✓ Após a abertura do evento, pelo diretor ou professor(a), responsável, solicitar que os(as)  alunos(as), em pequenos grupos 

exponham aos visitantes o Projeto “Animais do Pantanal” e como foi realizada cada  etapa, o que mais foi significativo e, 

principalmente, o que aprenderam. 

✓ Em seguida, exibir a gravação do Jornal Falado, realizado pelos(as) alunos(as) da classe. 

 

ATIVIDADE DO(A)  ALUNO(A) 

ATIVIDADE 7 E -– DIA DO EVENTO - EXPOSIÇÃO 

 

 APRESENTAÇÃO DO PAINEL COM OS TRABALHOS EXPOSTOS E EXPOSIÇÃO ORAL DOS ALUNOS SOBRE 
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OS ESTUDOS REALIZADOS A PARTIR DO PROJETO “ANIMAIS DO PANTANAL” 

 

CHEGOU O DIA DO EVENTO! 

VOCÊS DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO(A)  PROFESSOR(A) PARA: 

- ESTAR DE POSSE DE SUAS ANOTAÇÕES OU ROTEIRO SOBRE O ASSUNTO QUE SERÁ APRESENTADO AOS VISITANTES. 

- RECEPCIONAR OS VISITANTES E LEVÁ-LOS ATÉ O LOCAL DA EXPOSIÇÃO, ONDE ESTARÁ O PAINEL COM OS TEXTOS QUE 

ELABORARAM – FICHAS TÉCNICAS E “VOCÊ SABIA QUE..” SOBRE OS ANIMAIS ESTUDADOS. 

- APRESENTAR O QUE SEU GRUPO APRENDEU, NESSE PROJETO, SOBRE OS ANIMAIS PARA OS CONVIDADOS, DE ACORDO COM O 

COMBINADO.  

 

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

   LENDO E PRODUZINDO  

VERBETES 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA  
 LENDO E PRODUZINDO VERBETES 

 

A Sequência Didática “Lendo e Produzindo Verbetes” tem por objetivo a produção de um verbete de enciclopédia com o apoio do 

professor(a) a partir da leitura e estudo de textos de divulgação científica.  

 

As atividades contribuirão para os estudantes:  

• Ampliar a competência leitora e escritora. 

• Utilizar procedimentos de estudo, como localização de informações em um texto, entre outros. 

• Participar de situações de produção de texto de autoria (verbetes de enciclopédias), considerando todas as implicações 

(planejamento, textualização, revisar durante o processo de produção, após a escrita coletiva com o apoio do professor(a).  

 

VERBETE 
 
O que é 
De acordo com Dolz e Scheuwly (2004)1, o verbete é um gênero expositivo, pois mobiliza a capacidade linguística de registrar 
conhecimentos e saberes, que são obtidos por meio de estudos e pesquisas. Esta capacidade também é usada em seminários, 
palestras, conferências, artigos científicos, etc. 
 

 

 

Habilidades:  

 

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

(EF12LP02B) Ler, com a mediação do professor(a), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses individuais e da turma. 

 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

(EF02LP22A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), verbetes de enciclopédia, entre 

outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

                                                           
1 DOLZ, J E SCHNEUWLY, B. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas(SP): Mercado de Letras, 2004. 
 



85 

 

 

 

 

 

(EF02LP22B) Revisar e editar verbetes de enciclopédia, entre outros textos (digitais ou impressos) produzidos.SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA “LENDO E PRODUZINDO VERBETES” 

ORGANIZAÇÃO  

Etapas Atividades 

1 - Apresentação da Sequência Didática Atividade 1A – Apresentando a Sequência Didática 

2 - Leitura de um  texto de divulgação científica e de um 

verbete de  enciclopédia – análise das características dos 

gêneros. 

Atividade 2A  – Leitura de verbete com registro de informações 

– ampliando os conhecimentos sobre as abelhas. 

Atividade 2B – Leitura de verbetes com registro de informações 

– ampliando os conhecimentos. 

Atividade 2C – Leitura e localização de informações em 

verbetes. 

3 - Produção de um verbete coletivo a  partir de um texto de 

divulgação científica. 
Atividade 3A – Leitura compartilhada de um verbete. 

Atividade 3B – Planejamento e textualização de um verbete de 

enciclopédia infantil. 

4 - Revisão coletiva  Atividade 4A – Revisão coletiva do verbete produzido. 

 

 

ETAPA 1: APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

A primeira etapa tem por finalidade organizar a sequência didática de verbete de enciclopédia infantil e discutir as etapas que serão 

realizadas com os estudantes.   

 

ATIVIDADE 1A – APRESENTANDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Habilidades:  

(EF12LP02B) Ler, com a mediação do professor(a), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses individuais e da turma. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 
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Planejamento 

Organização do grupo: coletivamente. 

Materiais necessários: cartaz com as etapas da sequência. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

• Selecionar previamente enciclopédias infantis na sala de leitura da escola e outras que são virtuais.  

• Você poderá afixar, na lousa, o cartaz com as etapas que serão estudadas e o cronograma de desenvolvimento. 

• Realizar o levantamento de conhecimentos prévios dos(as) alunos(as) sobre enciclopédias. 

• Após o levantamento de conhecimentos prévios, você, professor(a), pode levar os estudantes na sala de leitura da escola e 

mostrar algumas enciclopédias e também apresentar, utilizando projetor multimidia, as enciclopédias online.  Os(as) 

alunos(as) podem ter dificuldades em compreender que a enciclopédia é o suporte para a circulação dos verbetes, dessa forma 

é importante informar sobre a função do suporte e auxiliá-los no reconhecimento da função sociocomunicativa do gênero. 

• Perguntar-lhes, após mostrar diferentes enciclopédias infantis: quem pode me dizer o que é uma enciclopédia? É esperado que 

compreendam que as enciclopédias abordam conhecimentos sobre diversos assuntos. Na sequência, é possível perguntar: Para 

que serve uma enciclopédia? (finalidade). 

• Informar aos(às) alunos(as) a finalidade das atividades que serão realizadas, nesta Sequência Didática:  conhecer os textos que 

estão nas enciclopédias. Explicar que esses textos são chamados de verbetes e que apresentam informações sobre diferentes 

assuntos.  

• Antes da leitura , fazer algumas perguntas mais amplas sobre o texto: 

Discutir com a turma: 

• O título do verbete.  

• Qual a importância de ter imagens no verbete? 

• Como foi possível identificar informações antes de ler o texto? 

• Quais pessoas são responsáveis por pesquisarem e registrarem as informações? 

• Quando houver  imagens (ou tabelas/ gráficos), discutir sobre sua importância para a compreensão dos verbetes, podendo 

trazer até informações que estão implícitas no texto. 

• Destacar  a presença de termos mais técnicos e específicos no verbete, visto que seu uso é próprio da linguagem de textos de 

divulgação científica. 

• Finalizar, informando que durante as atividades, irão ler e estudar alguns verbetes, para conhecer mais sobre esses textos e 

observar como são apresentados nas enciclopédias. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

 

ATIVIDADE 1A – APRESENTANDO A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA) PROFESSOR(A) IRÁ COMPARTILHAR A SEQUÊNCIA DIDÁTICA “LENDO E 

PRODUZINDO VERBETES”. AGORA, VOCÊ IRÁ AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS SOBRE ALGUNS ANIMAIS 

QUE TÊM HÁBITOS INTERESSANTES. 
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ETAPA 2 - LEITURA DE UM TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E DE UM VERBETE -   ANÁLISE DAS 

CARACTERÍSTICAS DOS GÊNEROS 

A Etapa 2 tem por finalidade aproximar os estudantes das características do gênero de divulgação científica, ouvir atentamente a 

leitura feita pelo(a) professor(a) para compreender o texto que será lido.  

 

ATIVIDADE 2A – LEITURA DE VERBETE COM REGISTRO DE INFORMAÇÕES - AMPLIANDO OS 

CONHECIMENTOS SOBRE AS ABELHAS 

Habilidades:  

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP02B) Ler, com a mediação do professor(a), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses individuais e da turma. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

 

Planejamento 

Organização do grupo: estudantes em cícrculo.  

Materiais necessários: verbete sobre as abelhas  

Duração Aproximada: 1 aula de 50 minutos 

 

Encaminhamentos:  

• Ver verbetes sugeridos sobre a “Abelha”, indicados no Anexo, ao final deste Guia de Orientações Didáticas, a partir da 

página 144 e o texto “. Você também pode selecionar previamente outros verbetes de uma enciclopédia infantil impressa ou eletrônica 

para realizar a leitura. Sugerimos temas que trate sobre animais, tais como, a abelha.  

• Prepare a leitura, antecipadamente, do verbete escolhido. Tenha o cuidado de esclarecer as eventuais dúvidas que você tiver 

sobre o conteúdo ou os termos científicos utilizados no texto. 

• Antes de começar a leitura, fazer algumas perguntas mais amplas sobre o texto: Realizar algumas antecipações sobre as 

informações do verbete, inclusive, mostrando a imagem da abelha. O professor deverá mediar as falas dos(as)  alunos(as), 

lembrando a importância de ouvir com atenção o colega, até mesmo para não falar o que já foi dito. 

• Discutir com a turma: 
o Qual é o título do verbete?  
o Qual foi o animal escolhido, 

o Se houver imagem, que informações ela traz? 

o Como foi possível identificar informações antes de ler o texto? 
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o Qual a finalidade da leitura do verbete? 

 

• Em seguida, fazer a leitura do verbete indicado sobre as abelhas, ou outro que você selecionou de uma enciclopédia 

eletrônica, projetando para os estudantes acompanharem a leitura.  

• Realizar o registro das respostas pessoais da turma, num cartaz, à medida que forem falando 

• Após a leitura, retomar as anotações que você realizou no quadro e identificar com os(as) alunos(as) quais informações 

constam no texto ou quais podem ser ampliadas: 

▪ O que vocês sabem sobre o mundo do animal escolhido? 

▪ Quais curiosidades vocês gostariam de saber sobre ele? 

▪ Ao observar a imagem quais informações podemos ter sobre as abelhas? 

▪ Onde vivem as abelhas? 

▪ Quais são as características físicas? 

▪ Como se organizam? 

▪ Como se alimentam? 

▪ Que palavras ou expressões vocês desconhecem? O que elas significam? 

 

• Fazer coletivamente os registros das informações sobre a abelha, encontradas no texto, de acordo com as questões do quadro 

que segue. 

• Informar aos(às) alunos(as) que o quadro se encontra na Atividade 2-A da Coletânea de Atividades à página 159. Solicitar 

que, em duplas,  registrem as respostas, após a troca de ideias com seu(sua) colega.  

• Realizar esta atividade com mais três animais. Podem ser animais escolhidos pelos(as) alunos(as). Procure fazer essa escolha 

juntamente com eles, pesquisando em diferentes enciclopédias.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 2A – LEITURA DE UM VERBETE COM REGISTRO DE INFORMAÇÕES - AMPLIANDO OS 

CONHECIMENTOS SOBRE AS ABELHAS 

 

 

Acesso: https://pixabay.com/pt/photos/n%C3%A3o-esquecer-me-hoverfly-voar-bloom-257176/ 

 

 

EM DUPLAS, REGISTREM O QUE APRENDERAM SOBRE AS ABELHAS COM A LEITURA DO VERBETE, NO 

QUADRO QUE SEGUE. 

https://pixabay.com/pt/photos/n%C3%A3o-esquecer-me-hoverfly-voar-bloom-257176/
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QUESTÕES  

Onde vivem as 

abelhas? 

Quais são as 

características físicas? 

Como se organizam?  Como se alimentam? Curiosidades sobre 

o animal 

 

 

    

 

 

    

 

ATIVIDADE 2B – LEITURA DE VERBETES COM REGISTRO DE INFORMAÇÕES - AMPLIANDO OS 

CONHECIMENTOS  

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP02B) Ler, com a mediação do professor(a), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses individuais e da turma. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual.  

 

Planejamento 

Organização do grupo: estudantes em cícrculo.  

Materiais necessários: verbetes sobre animais.  

Duração Aproximada: 1 aula de 50 minutos 

 

Encaminhamentos:  

• Ver a sugestão do verbete sobre “As formigas gigantes”, indicado no Anexo, ao final do Guia de Orientações Didáticas, 

à página 147, e o segundo sobre o Pica-pau-de-banda-branca, à página 148. Ou você pode selecionar previamente verbetes de 

outros animais em enciclopédia infantil impressa ou eletrônica para realizar a leitura. Sugerimos temas que trate sobre animais, como 

na atividade anterior.  

• Prepare a leitura dos textos, antecipadamente. Tenha o cuidado de esclarecer as eventuais dúvidas que você tiver sobre os 

conteúdos ou os termos científicos utilizados nos textos. 
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• Antes de começar a leitura, fazer algumas perguntas mais amplas: realizar antecipações sobre as informações dos verbetes, 

inclusive, mostrando a imagem dos animais. O(A) professor(a) deverá mediar as falas dos(as)   alunos(as), lembrando a 

importância de ouvir com atenção o colega, até mesmo para não falar o que já foi dito. 

• Discutir com a turma: 
o Qual é o título do verbete?  
o Qual foi o animal escolhido, 

o Se houver imagem, que informações ela traz? 

o Como foi possível identificar informações antes de ler o texto? 

o Qual a finalidade da leitura do verbete? 

 

• Em seguida, fazer a leitura de cada um dos verbetes selecionados, por você e seus(suas) alunos(as), de uma enciclopédia 

eletrônica, projetando para os(as) alunos(as) acompanharem a leitura.  

• Realizar o registro das respostas pessoais da turma, num cartaz, à medida que forem falando 

• Após a leitura, retomar as anotações que você realizou no quadro e identificar com os estudantes quais informações constam 

no texto ou quais podem ser ampliadas: 

▪ O que vocês sabem sobre o mundo do animal escolhido? 

▪ Quais curiosidades vocês gostariam de saber sobre eles? 

▪ Ao observar a imagem, quais informações podemos ter sobre o animal escolhido? 

▪ Onde vivem? 

▪ Quais são as características físicas? 

▪ Como se organizam? 

▪ Como se alimentam? 

▪ Que palavras ou expressões vocês desconhecem?  

▪ O que elas significam? 

 

• Seguir os mesmos encaminhamentos para a leitura e discussão do segundo texto selecionado. 

• Em seguida, fazer coletivamente os registros das informações encontradas no texto, de acordo com as questões dos quadros, 

referentes à atividade. 

• Informar aos(às) alunos(as) que os quadros se encontram na Atividade 2B, na Coletânea de Atividades, à página 160. 

Solicitar que registrem as respostas, em duplas, após a troca de ideias com o(a) seu(sua) colega.  

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 2B – LEITURA DE VERBETES COM REGISTRO DE INFORMAÇÕES - AMPLIANDO OS 

CONHECIMENTOS  

EM DUPLAS, REGISTREM O QUE APRENDERAM SOBRE __________________________ COM A LEITURA DO 

VERBETE. 

 

 

QUESTÕES  

Onde vivem _____? Quais são as 

características físicas? 

Como se organizam?  Como se alimentam? Curiosidades sobre 

o animal 
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EM DUPLAS, REGISTREM O QUE APRENDERAM SOBRE __________________________ COM A LEITURA DO VERBETE. 

 

QUESTÕES  

Onde vivem 

___________? 

Quais são as 

características físicas? 

Como se organizam?  Como se alimentam? Curiosidades 

sobre o animal 

 

 

    

 

 

    

 

 

ATIVIDADE 2C – LEITURA E LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM  VERBETES 

A atividade tem como finalidade promover a aprendizagem nos procedimentos de ler para estudar, destacando informações no texto 

para saber mais sobre o assunto, ampliar a competência leitora, localizar informações explícitas sobre o conteúdo do texto. 

 

Habilidade: 

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), textos do campo das práticas de 

estudo e pesquisa (enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 

enciclopédia, entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.  

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

Planejamento 

Organização do grupo: em duplas, estudantes organizados em círculo.  

Materiais necessários: cópia de um verbete para cada dupla 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos: 

• Retomar a leitura de um dos verbetes estudados na aula anterior e explicar aos(às) alunos(as) que farão marcações que acharem 

importantes em cada pedaço (pode ser parágrafo ou não) do referido texto. 

• Solicitar que, em duplas, os(as) alunos(as) grifem as partes que respondem às questões registradas no quadro. Realizar 

coletivamente uma retomada das marcações, validando e reorganizando os saberes. 
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•  Perguntar-lhes o que puderam aprender, sobre o animal estudado no verbete. Lembre-se que eles deverão citar informações 

sobre o animal, relacionadas ao hábitat, à alimentação, às características, aos hábitos ou às curiosidades, entre outros.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2C – LEITURA E LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM  VERBETES 

SEU(SUA) PROFESSOR(A) ENTREGARÁ CÓPIAS DE VERBETES PARA VOCÊS. EM DUPLAS, VOCÊS DEVERÃO 

LER O VERBETE E LOCALIZAR INFORMAÇÕES QUE RESPONDAM ÀS PERGUNTAS DA TABELA ABAIXO,. 

REGISTREM AS INFORMAÇÕES. 

QUESTÕES 

Onde vivem as 

abelhas? 

Quais são as 

características 

físicas? 

Como se organizam? Como se alimentam? Curiosidades sobre o 

animal 

     

     

 

ETAPA 3 - PRODUÇÃO DE UM VERBETE COLETIVO A  PARTIR DE UM TEXTO DE 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Nesta etapa, os(as) alunos(as) produzirão um verbete coletivamente a partir de um texto científico estudado. Para produzir um verbete 

é fundamental o estudo de informações que vão além das curiosidades sobre os animais estudados. 

 

ATIVIDADE 3A – LEITURA COMPARTILHADA DE UM VERBETE  

 

A atividade tem por finalidade que os(as)  alunos(as) leiam um texto de divulgação científica para saber mais sobre determinado animal. 

Aprender a localizar e anotar as informações importantes, no texto, para utilizá-las na produçãode  um verbete, com apoio do 

professor(a). 

 

 

Habilidades:  

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), textos do campo das práticas de 

estudo e pesquisa (enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 

enciclopédia, entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero.  

(EF02LP23) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

   (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. 
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Planejamento 

 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados(as) em círculo.  

 Materiais necessários: uma cópia do texto lápis e caderno para anotações.  

 Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

• Fazer a leitura compartilhada de um texto sobre um novo animal escolhido pela turma e explicar-lhes que farão marcações que 

acharem importantes em cada pedaço (pode ser parágrafo ou não) do referido texto. 

• Solicitar que, em duplas, os(as) alunos(as) retomem a leitura e verifiquem se as partes assinaladas ou marcadas apresentam 

informações, que respondem às questões registradas no quadro.  

• Realizar coletivamente uma retomada das marcações, validando e reorganizando os saberes. 

• Registrar na lousa ou num cartaz as informações observadas pelos(as) alunos(as), no texto, à medida que forem falando.  

• Pedir-lhes que anotem, no caderno, já que consiste num procedimento fundamental para aprender a sintetizar informações e 

para auxiliar na produção posterior do verbete 

• Localizar a Atividade 3-A, na Coletânea de Atividades, à página 162, e pedir que preencham o quadro, com as informações que 

do texto, após as discussões com a turma e professor(a). 

• Não esquecer de comentar que o registro das anotações somente devem ser feitos após os(as) alunos(as) chegarem a um 

consenso, a partir das discussões sobre o assunto.  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

 

ATIVIDADE 3A – LEITURA COMPARTILHADA DE UM VERBETE  

 

SEU(SUA) PROFESSOR(A) REALIZARÁ A LEITURA COLABORATIVA DE  TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

SOBRE UM NOVO ANIMAL. DURANTE A LEITURA, GRIFE AS INFORMAÇÕES QUE RESPONDAM ÀS QUESTÕES 

ABAIXO. EM SEGUIDA, REGISTRE AS RESPOSTAS NA TABELA, CONSULTANDO NO TEXTO AS PARTES QUE 

VOCÊ GRIFOU: 

 

QUESTÕES  

Onde vivem as 

abelhas? 

Quais são as 

características físicas? 

Como se organizam?  Como se alimentam? Curiosidades sobre 

o animal 

     

     

 

 

 

 

ATIVIDADE 3B – PLANEJAMENTO E TEXTUALIZAÇÃO DE UM VERBETE DE ENCICLOPÉDIA INFANTIL. 

 

A atividade terá por objetivo realizar com os(as) alunos(as) o planejamento do texto considerando o conteúdo temático, tendo como 

ponto de partida o texto de divulgação científica lido na Atividade 3-A. A partir do planejamento desenvolver a planificação e 

textualização do texto. 
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Habilidades: 

(EF02LP22A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), verbetes de enciclopédia, entre 

outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou impressos), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

(EF02LP22B) Revisar e editar verbetes de enciclopédia, entre outros textos (digitais ou impressos) produzidos. 

 

 

Planejamento 

• Organização do grupo: coletivamente. 

• Materiais necessários: uma cópia do texto selecionado anteriormente para os estudantes consultarem; papel pardo ou cartolina 

para anotação e pincel. Se for possível, fazer a digitação do texto e expor no projetor multimídia para que os(as) alunos(as) 

possam visualizar. 

• Duração aproximada: essa atividade deve ser realizada em duas ou três aulas. 

 

Encaminhamento  

 

 Parte 1 - Planejamento 

• Propor aos(às) alunos(as) a produção de um verbete de enciclopédia infantil para o texto de divulgação científica lido na 

atividade anterior(3-A) - o animal escolhido pela classe. 

• Reforçar que será um verbete de enciclopédia infantil, logo, deverá seguir as características dos textos lidos e estudados nas 

atividades anteriores. Nesse momento, você poderá relacionar o que não pode faltar num verbete, sem deixar de considerar o 

caráter sintético do texto. Relembrar as questões que aparecem nos quadros e solicitar aos(às) alunos(as) que comentem quais 

os principais aspectos sobre os animais aparecem no verbete(seu habitat; características físicas; alimentação; curiosidades e 

outros). 

• Retomar a leitura e as anotações feitas na atividade anterior (3-A) e relembrar os saberes que construíram acerca do animal 

escolhido. 

•  Fazer questionamentos sobre o que não poderá faltar no texto que será produzido. Os(as) alunos(as) podem retomar as 

anotações da aula anterior, para que sirva de referência na escrita do verbete. 

• A partir das anotações, questionar: o que não poderá faltar no texto que será produzido? Anotar os itens elencados pelos(as) 

alunos(as) num cartaz para consultar, nas próximas aulas. 

• Discutir com os(as) alunos(as) se o texto será ilustrado, se haverá colagens de figuras ou desenhos, e qual a importância de 

utilizar esse recurso para garantir a atenção de outros leitores. 

 

Parte 2 – Textualização  

Iniciar a escrita do texto num cartaz, ou digitar o texto e projetar para os estudantes.   

Para orientar a produção do verbete: 

o Retomar com os(as) alunos(as) as anotações feitas sobre o animal estudado (Parte 1): suas características físicas, lugar onde 

vive o animal, suas características físicas, etc.  

o Releia com eles(elas) as anotações e procure agrupá-las, de acordo com as informações apontadas. 

o Em seguida, perguntar aos alunos como acham que o texto deve começar e discutir com eles(elas) as várias possibilidades; 

quando chegarem a uma conclusão, escreva na lousa. Coloque questões que os façam refletir sobre a linguagem escrita. Por 

exemplo: 

▪ Esta é a melhor forma de escrevermos isso?  



95 

 

 

 

 

 

▪ Será que o leitor vai entender o que queremos dizer? Como podemos fazer para ficar mais claro? Quais as 

informações que ainda faltam?  

▪ Após escrever o começo, encaminhe a escrita de um novo tópico, sempre voltando às anotações do cartaz, e 

perguntando: 

• Que informações sobre o animal ainda faltam no texto? 

• Há algum problema no modo como as informações estão escritas? 

• Terminado um tópico, pergunte o que deve vir em seguida e peça-lhes que ditem o que sabem e 

expliquem a melhor forma de escrever. 

• Voltar sempre para o roteiro planejado para verificar o que falta ou o que não falta.  

• Guarde o texto produzido para a próxima aula, num cartaz ou grave num vídeo, para retomá-lo nas próximas aulas. É importante, 

também pedir aos alunos que copiem em seus cadernos. 

 

 

Professor(a), 

Nesse trabalho de produção de texto coletiva,  é importante: 

• Garantir, durante a produção do texto, que os(as) alunos(as) pensem em aspectos relacionados a todos os itens planejados 

anteriormente, bem como a coesão e coerência, e os recursos linguísticos que devem ser utilizados.  

• Destacar, também, que durante a produção de um texto é necessário ler e reler o que foi produzido até determinado ponto, e 

esses procedimentos favorecem que o texto fique bem escrito. 

• Questionar os(as alunos(as) se as informações ditadas consideram o conteúdo temático do texto de divulgação científica lido 

anteriormente 

• Conferir, junto com os estudantes, se ao final da produção o planejado quanto ao gênero e quanto ao conteúdo temático foi 

contemplado.  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

  

 ATIVIDADE 3B – PLANEJAMENTO E TEXTUALIZAÇÃO DE UM VERBETE DE ENCICLOPÉDIA INFANTIL. 

 

    NESTA ATIVIDADE, VOCÊS REALIZARÃO O PLANEJAMENTO PARA A PRODUÇÃO ESCRITA DE UM VERBETE. O 

PONTO DE PARTIDA SERÁ O TEXTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA LIDO NA ATIVIDADE 3 A. PARA CONTRIBUIR 

COM A PRODUÇÃO DO VERBETE, RETOMEM AS ANOTAÇÕES DA TABELA. 

 

 

PRODUÇÃO DO VERBETE 

 

 

 

ETAPA 4: REVISÃO COLETIVA  

 

A etapa 4 terá como finalidade retomar, revisar e reescrever considerando os aspectos globais do texto e o que foi planejado.  
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ATIVIDADE 4 A – REVISÃO COLETIVA DO VERBETE PRODUZIDO 

 

Habilidades: 

(EF02LP22B) Revisar e editar verbetes de enciclopédia, entre outros textos (digitais ou impressos) produzidos. 

Planejamento 

 Organização do grupo: coletivamente. 

 Materiais necessários: uma cópia do texto que pode ser exposto no projetor multimídia para que os estudantes possam visualizar. 

 Duração aproximada: essa atividade deve ser realizada em duas ou três aulas.  

 

Encaminhamentos 

 

• Ler com os estudantes o texto que foi produzido na atividade anterior, parte por parte, e fazer as considerações necessárias 

quanto:  

 

• adequação entre um trecho e outro; 

• recursos relacionados à pontuação, paragrafação e organizadores textuais; 

• concordância verbal e nominal; 

• aspectos relacionados à progressão temática; 

• trechos de repetição e como fazer para melhorá-los; 

• aspectos relacionados à ortografia. 

 

 

• Elencar dois itens acima que necessitam de ajustes para garantir a melhoria da qualidade do texto, pois não é aconselhável 

tratar de todos os aspectos ao mesmo tempo. Aconselhamos que o texto a ser revisto já apresente as correções ortográficas, 

neste primeiro momento. Se necessário, repita esta atividade em outras aulas, para atender outros aspectos. 

• Retomar o roteiro e as anotações feitas anteriormente para conferir, junto com os(as) alunos(as), se,  ao final da produção, foi 

contemplado o que foi planejado quanto ao gênero e quanto ao conteúdo temático. Se houver necessidade, completar com as 

informações que faltam. 

• Verificar também se ficou bem escrito e se a linguagem utilizada foi adequada ao gênero. 

• Após a revisão, pedir que os(as) alunos copiem da lousa em seus cadernos. 

• As questões ortográficas que, por acaso, se apresentarem no texto, deverão ser revistas após todos os aspectos linguísticos 

voltados a coesão e coerência serem garantidos. Lembramos que a finalidade da Sequência Didática é garantir o conhecimento 

sobre o gênero textual verbete.  

 

ETAPA 4 – REVISÃO COLETIVA 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

  ATIVIDADE 4 A – REVISÃO COLETIVA DO VERBETE PRODUZIDO 

 

        

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS REALIZARÃO A REVISÃO DO VERBETE PRODUZIDO COLETIVAMENTE. 
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UNIDADE 4 

 

ATIVIDADES HABITUAIS 

  

ATIVIDADES DE LEITURA – PARTE 3 
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ATIVIDADES HABITUAIS  

ATIVIDADES DE LEITURA – PARTE 3 
 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1 – LEITURA COMPARTILHADA 

 

LEIA COM SEUS(SUAS) COLEGAS E PROFESSOR(A). 

 

PANDORA 

 
MITOLOGIA GREGA 

 

NUM TEMPO DISTANTE, OS HOMENS DOMINARAM A DÁDIVA DO FOGO, GRAÇAS A PROMETEU, 

TORNANDO MELHOR A VIDA NA TERRA. MAS, DIANTE DAQUELA AFRONTA, A IRA DE ZEUS NÃO TEVE 

LIMITES, E ELE RESOLVEU ENTÃO PUNIR OS HOMENS.  

ORDENOU A HEFESTO QUE MOLDASSE UMA MULHER DE BARRO, TÃO LINDA QUANTO UMA 

VERDADEIRA DEUSA, QUE LHE DESSE VOZ E MOVIMENTO E QUE SEUS OLHOS INSPIRASSEM UM 

ENCANTO DIVINO. A DEUSA ATENA TECEU-LHE UMA BELÍSSIMA ROUPA, AS TRÊS GRAÇAS A 

COBRIRAM COM JOIAS E AS HORAS A COROARAM COM UMA TIARA DE PERFUMADAS FLORES 

BRANCAS. POR ISSO A JOVEM RECEBEU O NOME DE PANDORA, QUE EM GREGO SIGNIFICA "TODAS AS 

DÁDIVAS".  

NO DIA SEGUINTE, ZEUS DEU INSTRUÇÕES SECRETAS A SEU FILHO HERMES QUE, OBEDECENDO 

ÀS ORDENS DO PAI, ENSINOU A PANDORA A CONTAR SUAVES MENTIRAS. COM ISSO, A MULHER DE 

BARRO PASSOU A TER UMA PERSONALIDADE DISSIMULADA E PERIGOSA. 

FEITO ISSO, ZEUS ORDENOU A HERMES QUE ENTREGASSE A MULHER DE PRESENTE A EPIMETEU, 

IRMÃO DE PROMETEU, UM HOMEM INGÊNUO E LENTO DE RACIOCÍNIO. AO VER PANDORA, EPIMETEU 

ESQUECEU-SE QUE PROMETEU HAVIA-LHE RECOMENDADO MUITAS VEZES PARA NÃO ACEITAR 

PRESENTES DE ZEUS; E ACEITOU-A DE BRAÇOS ABERTOS.  

CERTO DIA, PANDORA VIU UMA ÂNFORA MUITO BEM LACRADA, E, ASSIM QUE SE APROXIMOU 

DELA, EPIMETEU ALERTOU-A PARA SE AFASTAR, POIS PROMETEU LHE RECOMENDARA QUE JAMAIS A 

ABRISSE, CASO CONTRÁRIO, OS ESPÍRITOS DO MAL RECAIRIAM SOBRE ELES. 

MAS, APESAR DAQUELAS PALAVRAS, A CURIOSIDADE DA MULHER DE BARRO AUMENTAVA; NÃO 

MAIS RESISTINDO, ESPEROU QUE O MARIDO SAÍSSE DE CASA E CORREU PARA ABRIR O JARRO 

PROIBIDO. MAL ERGUEU A TAMPA, PANDORA DEU UM GRITO DE PAVOR E DO INTERIOR DA ÂNFORA 

SAÍRAM MONSTROS HORRÍVEIS: O MAL, A FOME, O ÓDIO, A DOENÇA, A VINGANÇA, A LOUCURA E 

MUITOS OUTROS ESPÍRITOS MALÉFICOS... 

ABREU, Ana Rosa; et al. Alfabetização (Livro do Aluno, V. 3). Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2 – LEITURA COMPARTILHADA 
LEIA COM SEUS(SUAS) COLEGAS E PROFESSOR(A). CASO SEJA NECESSÁRIO, SEU(SUA) PROFESSOR(A) 

REALIZARÁ A LEITURA EM TRÊS MOMENTOS DISTINTOS. 

 

 

O BICHO MANJALÉU 

 
CONTOS BRASILEIROS 

 

UMA VEZ, EXISTIA UM VELHO CASADO, QUE TINHA TRÊS FILHAS MUITO BONITAS; O VELHO ERA MUITO 

POBRE E VIVIA DE FAZER GAMELAS PARA VENDER.  

QUANDO FOI UM DIA, CHEGOU À SUA PORTA UM MOÇO MUITO FORMOSO, MONTADO NUM BELO CAVALO 

E LHE FALOU PARA COMPRAR UMA DE SUAS FILHAS. O VELHO FICOU MUITO MAGOADO E DISSE QUE, POR SER 

POBRE, NÃO HAVIA DE VENDER SUA FILHA. O MOÇO DISSE-LHE QUE, SE NÃO LHE VENDESSE, O MATARIA; O 

VELHO INTIMIDADO VENDEU-LHE A MOÇA E RECEBEU MUITO DINHEIRO. 

RETIRANDO-SE O CAVALEIRO, O PAI DA FAMÍLIA NÃO QUIS MAIS TRABALHAR NAS GAMELAS, POR 

JULGAR QUE NÃO O PRECISAVA MAIS DE ENTÃO EM DIANTE; MAS A MULHER INSTOU COM ELE PARA QUE NÃO 

LARGASSE O SEU TRABALHO DE COSTUME, E ELE OBEDECEU. 

QUANDO FOI NA TARDE SEGUINTE, APRESENTOU-SE UM OUTRO MOÇO, AINDA MAIS BONITO, MONTADO 

NUM CAVALO AINDA MAIS BEM APARELHADO, E DISSE AO VELHO QUE QUERIA COMPRAR UMA DE SUAS 

FILHAS. 

O PAI FICOU INCOMODADO; CONTOU-LHE O QUE TINHA SUCEDIDO NO DIA ANTECEDENTE, E RECUSOU-

SE AO NEGÓCIO. O MOÇO O AMEAÇOU TAMBÉM DE MORTE, E O VELHO CEDEU.  

SE O PRIMEIRO DEU MUITO DINHEIRO, ESTE AINDA DEU MAIS E FOI-SE EMBORA.  

O VELHO DE NOVO NÃO QUIS CONTINUAR A FAZER AS GAMELAS E A MULHER O ACONSELHOU, ATÉ ELE 

CONTINUAR.  

PELA TARDE SEGUINTE, APARECEU OUTRO CAVALEIRO AINDA MAIS BONITO, E MELHOR MONTADO, E, 

PELA MESMA FORMA, CARREGOU-LHE A FILHA MAIS MOÇA, DEIXANDO AINDA MAIS DINHEIRO.  

A FAMÍLIA CÁ FICOU MUITO RICA; DEPOIS APARECEU A VELHA PEJADA E DEU À LUZ A UM FILHO, QUE 

FOI CRIADO COM MUITO LUXO E MIMO. 
QUANDO CHEGOU O TEMPO DE O MENINO IR PARA A ESCOLA, UM DIA BRIGOU COM UM COMPANHEIRO, 

E ESTE LHE DISSE: 

— AH! TU CUIDAS QUE TEU PAI FOI SEMPRE RICO!... ELE HOJE ESTÁ ASSIM, PORQUE VENDEU TUAS 

IRMÃS!... 

O RAPAZINHO FICOU MUITO PENSATIVO E NÃO DISSE NADA EM CASA; MAS QUANDO FOI MOÇO, LÁ NUM 

DIA SE ARMOU DE UM ALFANJE E FOI AO PAI E À MÃE E LHES DISSE QUE LHE CONTASSEM A HISTÓRIA DE SUAS 

TRÊS IRMÃS, SENÃO OS MATAVA. O PAI LHE TEVE MÃO, E CONTOU O QUE SE TINHA PASSADO ANTES DE ELE 

NASCER. O MOÇO ENTÃO PEDIU QUE QUERIA SAIR PELO MUNDO PARA ENCONTRAR SUAS IRMÃS, E PARTIU.  

CHEGANDO EM UM CAMINHO, VIU NUMA CASA TRÊS IRMÃOS BRIGANDO POR CAUSA DE UMA BOTA, UMA 

CARAPUÇA E UMA CHAVE. ELE CHEGOU E PERGUNTOU O QUE ERA AQUILO, E PARA QUE PRESTAVAM AQUELAS 

COISAS.  

OS TRÊS IRMÃOS RESPONDERAM QUE ÀQUELA BOTA SE DIZIA "BOTA, ME BOTA EM TAL PARTE!" E A BOTA 

BOTAVA; À CARAPUÇA SE DIZIA: "ESCONDE-ME, CARAPUÇA!" E ELA ESCONDIA A PESSOA QUE NINGUÉM A VIA; 

E A CHAVE ABRIA QUALQUER PORTA. 
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O MOÇO OFERECEU BASTANTE DINHEIRO PELOS OBJETOS, OS IRMÃOS ACEITARAM, E ELE PARTIU. 

QUANDO SE ENCOBRIU DA CASA, DISSE: "BOTA, ME BOTA NA CASA DE MINHA IRMÃ PRIMEIRA". QUANDO ABRIU 

OS OLHOS, ESTAVA LÁ. A CASA ERA UM PALÁCIO ORNADO E RICO, E O MOÇO MANDOU PEDIR LICENÇA PARA 

ENTRAR E FALAR COM A IRMÃ QUE ESTAVA FEITA RAINHA. ELA NÃO QUERIA APARECER, PORQUE DIZIA QUE 

NUNCA TINHA TIDO IRMÃO. AFINAL, DEPOIS DE MUITA INSTÂNCIA, DEIXOU O ESTRANGEIRO ENTRAR; ELE 

CONTOU TODA A SUA HISTÓRIA, A IRMÃ ACREDITOU E O TRATOU MUITO BEM. 

PERGUNTOU-LHE COMO PODERIA TER CHEGADO ALI ÀQUELAS BRENHAS, E O IRMÃO DISSE-LHE TER O 

PODER DA BOTA. PELA TARDE, A RAINHA SE PÔS A CHORAR E O IRMÃO LHE INDAGOU A RAZÃO, AO QUE ELA 

RESPONDEU QUE SEU MARIDO ERA O REI DOS PEIXES E, QUANDO VINHA JANTAR, ERA MUITO ZANGADO, EM 

TERMOS DE ACABAR COM TUDO, E NÃO QUERIA QUE NINGUÉM FOSSE TER AO SEU PALÁCIO...  

O MOÇO DISSE-LHE QUE POR ISSO NÃO SE INCOMODASSE, QUE TINHA COM QUE SE ESCONDER E NÃO SER 

VISTO, E ERA COM A CARAPUÇA. PELA  TARDE VEIO O REI DOS PEIXES, ACOMPANHADO DE UMA PORÇÃO DE 

OUTROS, QUE O DEIXARAM NA PORTA DO PALÁCIO E SE RETIRARAM. CHEGOU O REI MUITO ABORRECIDO, 

DANDO PULOS E PANCADAS, DIZENDO: "AQUI ME FEDE A SANGUE REAL!" DO QUE A RAINHA O DISSUADIA; ATÉ 

QUE ELE TOMOU BANHO E SE DESENCANTOU NUM BELO MOÇO.  

SEGUIU-SE O JANTAR, NO QUAL A RAINHA PERGUNTOU-LHE: 

— SE AQUI VIESSE UM IRMÃO MEU, CUNHADO SEU, VOCÊ O QUE FAZIA? 

— TRATAVA E VENERAVA COMO A VOCÊ MESMA; E SE ESTÁ AÍ, APAREÇA. 

FOI A RESPOSTA DO REI. O MOÇO APARECEU E FOI MUITO CONSIDERADO. DEPOIS DE MUITA 

CONVERSAÇÃO, EM QUE CONTOU SUA VIAGEM, FOI INSTADO PARA FICAR ALI, MORANDO COM A IRMÃ, AO QUE 

DISSE QUE NÃO, PORQUE AINDA LHE RESTAVAM DUAS IRMÃS A VISITAR. 

O REI LHE INDAGOU QUE PRÉSTIMO TINHA AQUELA BOTA, E QUANDO SOUBE DO QUE VALIA, DISSE: 
— SE EU A APANHASSE, IA VER A RAINHA DE CASTELA. 

O MOÇO, NÃO QUERENDO FICAR, DESPEDIU-SE E, NO ATO DA SAÍDA, O CUNHADO LHE DEU UMA ESCAMA, 

E DISSE-LHE: 
— QUANDO VOCÊ ESTIVER EM ALGUM PERIGO, PEGUE NESTA ESCAMA, E DIGA: "VALHA-ME O REI DOS 

PEIXES'.  

O MOÇO SAIU E QUANDO SE ENCOBRIU DO PALÁCIO, DISSE: "BOTA, ME BOTA EM CASA DE MINHA IRMÃ 

SEGUNDA"; E, QUANDO ABRIU OS OLHOS, LÁ ESTAVA. ERA UM PALÁCIO AINDA MAIS BONITO E RICO DO QUE O 

OUTRO.  
COM ALGUMA DIFICULDADE DA PARTE DA IRMÃ, ENTROU E FOI RECEBIDO MUITO BEM. DEPOIS DE 

MUITA CONVERSA, A SUA IRMÃ DO MEIO PÔS-SE A CHORAR, DIZENDO QUE ERA "POR ELE ESTAR AÍ, E, SENDO 

SEU MARIDO O REI DOS CARNEIROS, QUANDO VINHA JANTAR, ERA DANDO MUITAS MARRADAS, EM TERMOS DE 

MATAR TUDO". 

 O IRMÃO APAZIGUOU-A, DIZENDO QUE TINHA ONDE SE ESCONDER. COM POUCAS, CHEGOU UMA PORÇÃO 

DE CARNEIROS COM UM CARNEIRÃO MUITO ALVO E BELO NA FRENTE; ESTE ENTROU E OS OUTROS VOLTARAM.  

CHEGOU O REI MUITO ABORRECIDO, DANDO PULOS E PANCADAS, DIZENDO: "AQUI ME FEDE A SANGUE 

REAL!" DO QUE A RAINHA O DISSUADIA; ATÉ QUE ELE TOMOU BANHO E SE DESENCANTOU NUM BELO MOÇO.  

SEGUIU-SE O JANTAR, NO QUAL A RAINHA PERGUNTOU-LHE: 

— SE AQUI VIESSE UM IRMÃO MEU, CUNHADO SEU, VOCÊ O QUE FAZIA? 

— TRATAVA E VENERAVA COMO A VOCÊ MESMA; E SE ESTÁ AÍ, APAREÇA. 

FOI A RESPOSTA DO REI. O MOÇO APARECEU E FOI MUITO CONSIDERADO. DEPOIS DE MUITA 

CONVERSAÇÃO, EM QUE CONTOU SUA VIAGEM, FOI INSTADO PARA FICAR ALI, MORANDO COM A IRMÃ, AO QUE 

DISSE QUE NÃO, PORQUE AINDA LHE RESTAVA UMA IRMÃ A VISITAR.  

NA DESPEDIDA, O REI DOS CARNEIROS DEU AO CUNHADO UMA LÃZINHA, DIZENDO: 

— QUANDO ESTIVER EM PERIGO, DIGA: "VALHA-ME O REI DOS CARNEIROS". 
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TAMBÉM DISSE, DEPOIS DE SABER A VIRTUDE DA BOTA: 

— SE EU PEGASSE ESSA BOTA, IA VER A RAINHA DE CASTELA. 

O MOÇO FOI REPARANDO NISSO E FORMOU-SE LOGO CONSIGO O PLANO DE IR VÊ-LA. 

SAIU, E PELA MESMA FORMA FOI À CASA DE SUA IRMÃ MAIS MOÇA. ERA UM PALÁCIO AINDA MAIS 

BONITO E RICO DO QUE OS OUTROS DOIS. O QUE LÁ SUCEDEU FOI O MESMO DO QUE NOS PALÁCIOS DAS SUAS 

IRMÃS MAIS VELHAS. ERA O PALÁCIO DO REI DOS POMBOS, E ESTE, NA DESPEDIDA, DEU AO CUNHADO UMA 

PENA, COM AS PALAVRAS: 

— QUANDO SE VIR NALGUM PERIGO, DIGA: "VALHA-ME O REI DOS POMBOS". 

NA DESPEDIDA, SABENDO O REI DO PRÉSTIMO DA BOTA, MOSTROU TAMBÉM DESEJOS DE IR VISITAR A 

RAINHA DE CASTELA.  

LOGO QUE O MOÇO SE VIU LONGE DO PALÁCIO, DISSE: "BOTA, BOTA-ME AGORA NA TERRA DA RAINHA 

DE CASTELA". ASSIM FOI.  

CHEGADO LÁ, ELE INDAGOU E SOUBE QUE "ERA UMA PRINCESA QUE O PAI QUERIA CASAR, E QUE ERA 

TÃO BONITA QUE NINGUÉM PASSAVA PELA FRENTE DO PALÁCIO QUE NÃO OLHASSE LOGO PARA CIMA PARA  

VÊ-LA NA JANELA; MAS A PRINCESA TINHA DITO AO REI QUE SÓ CASAVA COM O HOMEM QUE PASSASSE SEM 

LEVANTAR A VISTA."  

O ESTRANGEIRO FOI PASSAR, ATRAVESSOU TODA A DISTÂNCIA SEM OLHAR, E A PRINCESA CASOU COM 

ELE.  

DEPOIS DE CASADOS, ELA INDAGOU PELA SIGNIFICAÇÃO DAQUELES OBJETOS QUE SEU MARIDO SEMPRE 

TRAZIA CONSIGO; ELE TUDO LHE CONTOU, E A PRINCESA PRESTOU MUITA ATENÇÃO AO PRESTÍGIO DA CHAVE. 

 O REI, SEU PAI, TINHA EM PALÁCIO UM QUARTO QUE NUNCA SE ABRIA, E NESTE QUARTO, ONDE ERA 

PROIBIDO A TODOS ENTRAR, ESTAVA, DESDE MUITO TEMPO, TRANCADO UM BICHO MANJALÉU, MUITO FEROZ, 

QUE SEMPRE O REI MANDAVA MATAR E SEMPRE REVIVIA. A MOÇA TINHA MUITA CURIOSIDADE DE O VER E, 

APROVEITANDO A SAÍDA DO PAI E DO MARIDO PARA UMA CAÇADA, PEGOU A CHAVE ENCANTADA E ABRIU O 

QUARTO. O BICHO PULOU DE DENTRO, DIZENDO: "A TI MESMO É QUE EU QUERIA!..." E FUGIU COM ELA PARA AS 

BRENHAS. 

QUANDO VOLTARAM, OS CAÇADORES DERAM POR FALTA DA PRINCESA, E FICARAM MUITO AFLITOS. O 

REI FOI AO QUARTO DO MANJALÉU, E ACHOU-O ABERTO E VAZIO, E O NOVO PRÍNCIPE CONHECEU A SUA 

CHAVE...  

AO DEPOIS VALEU-SE DE SUA BOTA E FOI TER AONDE ESTAVA SUA MULHER. ESTA, QUANDO O VIU, 

ESTANDO AUSENTE O MANJALÉU, FICOU MUITO ALEGRE, E QUIS IR-SE EMBORA COM ELE. MAS O MARIDO NÃO 

O CONSENTIU, DIZENDO QUE ELA FICASSE PARA INDAGAR AO MONSTRO ONDE ESTAVA A SUA VIDA, PARA 

ASSIM DAR CABO DELE.  

O PRÍNCIPE FOI-SE EMBORA. QUANDO O MANJALÉU VOLTOU, CONHECEU QUE ALI TINHA ESTADO BICHO 

HOMEM; A MOÇA O DISSUADIU, E QUANDO ELE SE ACALMOU, ELA LHE PERGUNTOU ONDE ESTAVA A SUA VIDA. 

O MONSTRO ZANGOU-SE MUITO, E DISSE: 

— AH! TU QUERES SABER DE MINHA VIDA MAIS O TEU MARIDO, PARA DAREM CABO DE MIM!... NÃO TE 

DIGO, NÃO… 

PASSARAM-SE DIAS, SEMPRE A MOÇA INSTANDO. AFINAL, ELE FOI AMOLAR UM ALFANJE, DIZENDO: 
— EU TE DIGO ONDE ESTÁ MINHA VIDA; MAS SE EU SENTIR QUALQUER INCÔMODO, CONHEÇO QUE ELA 

VAI EM PERIGO E, ANTES QUE ME MATEM, MATO A TI PRIMEIRO, QUERES?!  

A PRINCESA RESPONDEU QUE SIM. O MANJALÉU AMOLOU O ALFANJE, E DISSE-LHE: 
— MINHA VIDA ESTÁ NO MAR; DENTRO DELE HÁ UM CAIXÃO, DENTRO DO CAIXÃO UMA PEDRA, DENTRO 

DA PEDRA UMA POMBA, DENTRO DA POMBA UM OVO, DENTRO DO OVO UMA VELA; ASSIM QUE A VELA SE 

APAGAR, EU MORRO.  

O BICHO SAIU E FOI PROCURAR FRUTAS; CHEGOU O PRÍNCIPE, SOUBE DE TUDO E FOI-SE EMBORA. O 
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MANJALÉU VEIO E DEITOU-SE NO COLO DA MOÇA COM O ALFANJE ALI PERTO. O PRÍNCIPE CHEGOU COM SUA 

BOTA À PRAIA DO MAR NUM INSTANTE; LÁ PEGOU NA ESCAMA QUE TINHA, E DISSE: "VALHA-ME O REI DOS 

PEIXES\" DE REPENTE UMA MULTIDÃO DE PEIXES APARECEU, INDAGANDO O QUE ELE QUERIA.  

O PRÍNCIPE PERGUNTOU POR UM CAIXÃO QUE HAVIA NO FUNDO DO MAR; OS PEIXES DISSERAM QUE 

NUNCA O TINHAM VISTO, E SÓ SE O PEIXE DO RABO COTÓ SOUBESSE. FORAM CHAMAR O PEIXE DO RABO COTÓ, 

E ESTE RESPONDEU: 
— NESTE INSTANTE DEI UMA ENCONTROADA NELE. 

TODOS OS PEIXES FORAM E BOTARAM O CAIXÃO PARA FORA. O PRÍNCIPE O ABRIU E DEU COM A PEDRA; 

AÍ PEGOU NA LÃZINHA E DISSE: "VALHA-ME O REI DOS CARNEIROS!". DE REPENTE APARECERAM MUITOS 

CARNEIROS E ENTRARAM A DAR MARRADAS NA PEDRA. 

O MANJALÉU LÁ COMEÇOU A SENTIR-SE DOENTE, E DIZIA: 

— MINHA VIDA, PRINCESA, CORRE PERIGO! 

E PEGOU NO ALFANJE; A MOÇA O FOI DISSUADINDO E ENGAMBELANDO. OS CARNEIROS QUEBRARAM A 

PEDRA E VOOU UMA POMBA. O PRÍNCIPE PEGOU NA PENA E DISSE: "VALHA-ME O REI DOS POMBOS!" CHEGARAM 

MUITOS POMBOS E CORRERAM ATRÁS DA POMBA, ATÉ QUE A PEGARAM. O PRÍNCIPE ABRIU-A E ACHOU O OVO.  

QUANDO ESTAVA NISTO, LÁ O MANJALÉU ESTAVA MUITO DESFALECIDO, PEGOU NO ALFANJE E IA 

DANDO UM GOLPE NA PRINCESA. FOI QUANDO CÁ O PRÍNCIPE QUEBROU O OVO, E APAGOU A VELA; AÍ O BICHO 

CAIU SEM FERIR A MOÇA. O PRÍNCIPE FOI TER COM ELA, E LEVOU-A PARA O PALÁCIO, ONDE HOUVE MUITAS 

FESTAS. 
 

ABREU, Ana Rosa; et al. Alfabetização (Livro do Aluno, V. 3). Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 

 

 

 

ATIVIDADE 3 – LEITURA E ESCRITA PELOS(AS) ALUNOS(AS) 
LEIA AS ADIVINHAS ABAIXO COM O SEU(SUA) COLEGA. DISCUTAM E TENTEM DESCOBRIR A 

RESPOSTA. 

 

O QUE É QUE É VERDE COMO O MATO, MAS MATO NÃO É, FALA COMO GENTE, MAS GENTE, 

NÃO É? 

 

___________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE ENTRA NA ÁGUA, MAS NÃO SE MOLHA? 

 

___________________________________________________________ 

 

QUAL É A PESSOA QUE, QUANDO TRABALHA, DEIXA QUALQUER UM DE BOCA ABERTA? 

 

___________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE VIVE COM OS PÉS NA CABEÇA? 
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___________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE VEM SEMPRE PARA CASA PELO BURACO DA FECHADURA? 

 

 

___________________________________________________________ 

 

RESPONDA BEM DEPRESSA: UM GATO CAIU NUM POÇO, COMO FOI QUE ELE SAIU?  

 

___________________________________________________________ 

 

O QUE É QUE QUANTO MAIS CRESCE, MAIS BAIXO FICA? 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

O QUE É QUE TEM MAIS DE QUARENTA CABEÇAS E NÃO PODE PENSAR? 

 

___________________________________________________________ 

 

POR QUE O GALO QUANDO CANTA FECHA OS OLHOS? 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

ABREU, Ana Rosa; et al. Alfabetização (Livro do Aluno, V. 3). Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 
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PROJETO DIDÁTICO 

ESCREVENDO UM NOVO FINAL 
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PROJETO DIDÁTICO: ESCREVENDO UM NOVO FINAL   

 

PRODUÇÃO DE FINAL DE CONTO   

Quando se escreve parte de um texto, é necessário recuperar a parte conhecida do texto, pois o conteúdo temático da parte a ser 

produzida não está dado, além disso, a parte conhecida é a referência para a produção do final do conto lido e cabe aos(às) alunos(as) 

manter o que é coerente com o texto. 

Na Produção de uma parte do conto, o estudante precisa organizar o conteúdo temático e organizá-lo em um texto coerente e 

coeso. 

A produção do final de um conto conhecido é uma produção de autoria e envolve uma atividade muito mais complexa do que 

a reescrita: por envolver a produção de conteúdo temático, por não existir uma textualização a priori, a ser reproduzida. Tudo deve 

ser discutido, definido, organizado e produzido considerando algumas etapas como:  

✓ o contexto de produção; 

✓ o tema que será tratado (o que depende do gênero do texto que se produzirá); 

✓ a maneira pela qual será tratado esse tema – se com humor, seriedade, ironia, leveza, poeticidade, dramaticidade, suspense, 

por exemplo; 

✓ o tipo de narrador e a perspectiva sob a qual o tema será tratado, caso seja um texto literário; 

✓ os episódios, fatos e acontecimentos que constituirão o texto: de que modo serão articulados e sob qual eixo serão organizados 

(de temporalidade – com ou sem estabelecimento necessário de relações de causalidade –, de relevância, por exemplo); 

✓ o registro linguístico a ser utilizado (literário, acadêmico, formal-institucional, legal/jurídico, jornalístico, pessoal, informal, 

mas não íntimo, pessoal e íntimo, informal com gíria específica, entre outros); 

✓ o estilo do texto (se bastante descritivo ou não, por exemplo); 

✓ a textualização, com todos os aspectos que envolve, fundamentalmente, a manutenção da coerência e o estabelecimento de 

coesão, selecionando mecanismos e recursos textuais adequados às relações que se desejar estabelecer entre os trechos do 

texto. 

 

O que se espera que os estudantes aprendam:  

❖ Planejar e textualizar um final para o conto desconhecido. 

❖ Planejar um conteúdo temático que seja coerente com o início do texto. 

❖ Manter a coerência com o trecho anterior. 

❖ Mobilizar capacidades e procedimentos envolvidos no ato de produzir o texto: ler e compreender o trecho conhecido, planejar 



106 

 

 

 

 

 

e textualizar o trecho final. 

O Projeto Didático “Escrevendo um novo final”, está organizado de acordo com as informações do quadro, que segue: 

Quadro de Organização Geral do Projeto Didático “Escrevendo um Novo Final” 

Etapa 

 

Atividade 

Etapa 1 – Apresentação do Projeto Didático Atividade 1 – Conversa com os(aas) alunos(as) e apresentação 

do Projeto Didático. 

Etapa 2 – Leitura e análise de recursos linguísticos dos contos:   

 

Atividade 2A – Leitura pelo(a) professor(a): O pulo do gato 

Atividade 2B – Leitura compartilhada e análise dos recursos 

linguísticos: O jabuti e a onça. 

Etapa 3 – Escrita coletiva de um final de conto : 

 

Atividade 3A – Escrita coletiva de final de conto “A onça” 

Atividade 3B – Escrita coletiva de final de conto “O jabuti e a 

caipora” 

Etapa 4 – Revisão e edição final dos Contos Produzidos  Atividade 4 A - Revisão e edição final dos textos para leitura 

para o primeiro ano 

4B – Estudo dos textos para a realização da leitura. 

Etapa 5 – Dia da leitura dos contos  Atividade 5A – Leitura dos textos para o primeiro ano. 

Et 

 

Habilidades 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), textos do campo artístico-literário 

(contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, entre outros). 

(EF12LP05A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), textos do campo artístico-literário 

(contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre outros), considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP05B) Revisar e editar contos, tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre outros textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto. 
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(EF02LP28A) Ler e compreender, com certa autonomia, contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre outros 

textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

(EF02LP28C) (Re)conhecer palavras e expressões utilizadas na caracterização de personagens e ambientes em uma narrativa ficcional 

(contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre outros). 

(EF02LP27A) Planejar e produzir, com a colaboração de colegas e a ajuda do professor(a), diferentes textos do campo artístico-

literário (contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre outros), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

 

(EF02LP27B) Revisar e editar contos de fadas, maravilhosos, populares entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto. 

(EF02LP28B) Identificar o conflito gerador em uma narrativa ficcional (contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas 

entre outros) e sua resolução. 

 

ETAPA 1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DIDÁTICO 

ATIVIDADE 1 – CONVERSA COM OS(AS) ALUNOS(AS) E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DIDÁTICO 

Habilidade 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (na 

casa, na rua, na comunidade, na escola) e em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação comunicativa. 

Planejamento 

Organização do grupo: a atividade é coletiva e os estudantes podem ficar em suas carteiras. 

Material necessário: cópia do quadro síntese da sequência para compartilhar com os estudantes. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

Conversar com os estudantes sobre o trabalho que farão envolvendo a leitura e escrita de contos semanalmente e que tem por 

objetivo que eles aprendam a escrever seus próprios textos. 

Apresentar o quadro com as etapas e definição da frequência das atividades na rotina da sala, registrando em um cartaz. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 
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ATIVIDADE 1 – CONVERSA COM OS(AS) ALUNOS(AS) E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DIDÁTICO 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊ IRÁ CONHECER O PROJETO DIDÁTICO “ESCREVENDO UM NOVO FINAL”. NESTE 

PROJETO, VOCÊ IRÁ APRENDER A PRODUZIR SEUS PRÓPRIOS TEXTOS. 

 

ETAPA 2 – LEITURA E ANÁLISE DE RECURSOS LINGUÍSTICOS DOS CONTOS 

ATIVIDADE 2A – LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) 

Habilidade: 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo artístico-literário 

(contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, entre outros). 

(EF15LP15)Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio, etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. 

(EF15LP10) Escutar com atenção, falas de professores 

 

Planejamento 

Organização do grupo: a atividade é coletiva e os estudantes podem ficar em suas carteiras. 

Material necessário: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

✓ Antes da aula, preparar sua leitura, anotar as perguntas e intervenções a serem feitas com os(as) alunos(as) antes, durante e 

depois da leitura. 

✓ Começar lendo o título “O pulo do gato”. Pergunte aos estudantes do que acham que o texto irá falar. 

✓ Contar a eles um pouco sobre o autor Monteiro Lobato, sua vida, suas obras; Contextualizar, explicando que este texto foi 

publicado pela primeira vez em 1937, no livro “Histórias de Tia Nastácia”. 

✓ Pedir aos estudantes que acompanhem a sua leitura na Coletânea de Atividades, na página 172. 

✓ Fazer a leitura do texto até o final. 

✓ Ao final explorar com os estudantes: 

• O texto lido coincidiu com o que achavam que iria tratar? Por quê? 
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• O que entendem pela expressão “o pulo do gato”. 

• Já ouviram alguém usar essa expressão? 

• Quem foi o mais esperto? O gato ou a onça? Por quê? 

• De que parte mais gostaram? 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 2A – LEITURA PELO(A) PROFESSOR(A) 

 

Leia com seus(suas) colegas e professor(a) 

 

O PULO GATO 

                                                                                       Monteiro Lobato  

 

A ONÇA PEDIU AO GATO QUE LHE ENSINASSE A PULAR, PORQUE O MAIOR MESTRE DE 

PULOS QUE HÁ NO MUNDO É O GATO. O GATO ENSINOU UMA, DUAS, TRÊS, DEZ, VINTE 

QUALIDADES DE PULOS. 

A ONÇA APRENDEU TODOS PULOS COM A MAIOR RAPIDEZ, E DEPOIS, CONVIDOU O GATO 

PARA IREM JUNTOS AO BEBEDOURO, ISTO É, AO LUGAR NO RIO ONDE OS ANIMAIS DESCEM 

PARA BEBER ÁGUA. 

LÁ VIRAM UM LAGARTO DORMINDO EM CIMA DUMA PEDRA. 

- COMPADRE GATO – DISSE A ONÇA -, VAMOS VER QUEM DUM PULO PEGA AQUELE 

LAGARTO? 

- POIS VAMOS – RESPONDEU O GATO. 

- ENTÃO COMECE. 

O GATO SALTOU EM CIMA DO LAGARTO E A ONÇA SALTOU EM CIMA DO GATO – MAS 

ESTE DEU UM PULO DE BANDA E SE LIVROU DA ONÇA. 

A ONÇA FICOU MUITO DESAPONTADA E TRISTE. 

- AH, AH, AH! – FEZ O GATO DE LONGE. - ISTO É CÁ SEGREDO MEU QUE NÃO ENSINO A 

NINGUÉM. CHAMA-SE O “PULO DO GATO” – MEU, SÓ MEU. OS MESTRES QUE ENSINAM TUDO 

QUANTO SABEM, NÃO PASSAM DE UNS BOBOS. ADEUS, COMADRE!”  

E LÁ SE FOI. 

 
LOBATO, Monteiro. Texto Adaptado. Histórias de Tia Nastácia. 1ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. 
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ATIVIDADE 2B – LEITURA COMPARTILHADA E ANÁLISE DOS RECURSOS LINGUÍSTICOS. 

Habilidades: 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo artístico-literário 

(contos populares, de fadas, acumulativos, de assombração, entre outros). 

(EF15LP15)Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio, etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. 

(EF02LP28B) Identificar o conflito gerador em uma narrativa ficcional (contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas 

entre outros) e sua resolução. 

(EF02LP28C) (Re)conhecer palavras e expressões utilizadas na caracterização de personagens e ambientes em uma narrativa ficcional 

(contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros). 

 

 

Planejamento 

Organização do grupo: a atividade é coletiva e os estudantes podem ficar em suas carteiras. 

Material necessário: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

✓ Antes da aula, preparar sua leitura: anote as perguntas e intervenções a serem feitas com os estudantes antes, durante e depois 

da leitura. 

✓ Começar lendo o título: “O jabuti e a onça” e pergunte aos estudantes “O que o título antecipa sobre o texto?”; “Esta é uma 

história de amor, de aventura, de mistério...?” ; “O que acontecerá nessa história?”. 

✓ Listar as respostas dos estudantes na lousa para, após a leitura, verificarem se o que anteciparam realmente aconteceu. 

✓ Nessa primeira leitura, é importante que os alunos não abram o livro para que não antecipem a leitura. 

✓ Começar a leitura e ao chegar ao trecho: “Uma vez uma onça ouviu a música da gaitinha do jabuti e aproximou-se. __Como 

você toca bem, jabuti! De que é feita esta gaitinha?”, interrompa a leitura e pergunte aos(às) alunos(as): “O que acontecerá 

agora? “O que responderá o jabuti?” Ouça as respostas e anote na lousa. 

✓ Continuar a leitura até o final. 
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✓ Voltar às anotações da lousa e confrontar as antecipações dos(as) alunos(as) com os acontecimentos do texto, vejam se a 

história aconteceu, de acordo com a previsão que fizeram. 

✓ Informar que agora farão a releitura do conto e sua análise. 

✓ Pedir, então, que localizem o conto na Atividade 2B, na Coletânea de Atividades, à página 173. E, para isso vão ler 

novamente, parágrafo por parágrafo, discutindo e analisando a forma e os recursos utilizados pelo autor. 

✓ Fazer a releitura do primeiro diálogo entre jabuti e a onça até o trecho “__De osso de veado, ih! ih! – respondeu o cascudo”, 

discutir com os estudantes sobre quem está contando a história e quais os indícios que o texto nos dá sobre isso. 

✓ Perguntar ainda: “Cascudo”- essa palavra se refere a quem? 

✓ No parágrafo “A onça que  estava querendo pegar o jabuti, veio com um plano. __ Sou um pouco surda – disse ela. __ Toque 

mais perto da abertura do buraco.” Discutir com os(as) alunos(as) a atitude da onça: Por que ela disse isso para o jabuti? 

Qual foi a intenção da onça? 

✓ Continuar a leitura e perguntar sobre quem está falando no trecho: “– Ah, ah, ah! – riu-se ele...” Peça para explicarem como 

sabem, pois, em alguns textos pode não haver explicitação de quem fala. Aponte que a marca utilizada no texto para o registro 

do discurso direto é o travessão, pergunte se há outra forma de registro. 

✓ No trecho “A onça jurou que não sairia da beira daquele buraco enquanto não apanhasse o jabuti – e ficou lá e acabou morrendo 

de fome”: A quem essa frase assinalada se refere? E o que ela comprova?  

✓ Ler o texto até o final e, em seguida, perguntar-lhes: 

o O texto deu indícios de que algo iria acontecer? 

o Quais são esses indícios? 

o O final do texto é coerente com o começo? 

o Os personagens permanecem com as mesmas características até o final? 

o Mostre que há palavras que ajudam a caracterizar os personagens: o jabuti e a onça. Peça para assinalarem essas 

palavras ou expressões no texto, por exemplo, “cascudo”, para o jabuti; boba, para a onça etc. 

✓ Chamar a atenção para a personagem da onça e do jabuti, quem estava planejando algo? Quem foi o mais esperto? Por quê? 

✓ Ao final do conto, perguntar aos(às) alunos(as) qual foi a opinião de Narizinho? Você concorda? 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2B - LEITURA COMPARTILHADA E ANÁLISE DE RECURSOS LINGUÍSTICOS 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM SEUS(SUAS) COLEGAS E PROFESSOR(A). VOCÊS IRÃO DISCUTIR OS RECURSOS QUE 

O AUTOR UTILIZOU PARA ESCREVER O CONTO. 

 

 

O JABUTI E A ONÇA 

 

 

UMA VEZ UMA ONÇA OUVIU A MÚSICA DA GAITINHA DO JABUTI E APROXIMOU-SE. 

-  COMO VOCÊ TOCA BEM, JABUTI! DE QUE É FEITA ESSA GAITINHA? 
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-  DE OSSO DE VEADO, IH! IH! – RESPONDEU O CASCUDO. 

A ONÇA, QUE ESTAVA QUERENDO PEGAR O JABUTI, VEIO COM UM PLANO. 

-  SOU UM POUCO SURDA – DISSE ELA. - TOQUE MAIS PERTO DA ABERTURA DO BURACO. 

O JABUTI APARECEU NA ABERTURA DO BURACO E TOCOU, MAS NO MELHOR DA FESTA A ONÇA DEU UM 

BOTE PARA PEGÁ-LO. O JABUTI AFUNDOU A TEMPO; MESMO ASSIM FICOU COM UMA PATA NAS UNHAS DA 

ONÇA. 

- AH, AH, AH! – RIU-SE ELE. -  PENSA QUE AGARROU MINHA PATA, MAS SÓ PEGOU UMA RAIZ DE PAU! FIAU! 

A ONÇA SOLTOU AS UNHAS, DESAPONTADA. 

O JABUTI DEU OUTRA GARGALHADA. 

-  GRANDE BOBA! ERA MESMO MINHA PATA QUE VOCÊ ESTAVA AGARRANDO. FIAU! FIAU! 

A ONÇA JUROU QUE NÃO SAIRIA DA BEIRA DAQUELE BURACO ENQUANTO NÃO APANHASSE O JABUTI – 

FICOU LÁ E ACABOU MORRENDO DE FOME. 

-  APARECE AQUI AQUELE MESMO TRUQUE DO COELHO COM A ONÇA – FALOU EMÍLIA. - QUER DIZER QUE 

A ONÇA É TÃO BOBA QUE TODOS OS ANIMAIS A ENGANAM DO MESMO MODO. 

- SÓ NÃO ACHO DIREITO – DISSE NARIZINHO – QUE A ONÇA FICASSE LÁ ATÉ MORRER. POR MAIS BOBA 

QUE SEJA, ISSO É COISA QUE ONÇA NÃO FAZ. 

 
LOBATO, Monteiro. Texto adaptado. Histórias de Tia Nastácia. 1ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937 

 

 

 

 

 

ETAPA 3 – ESCRITA COLETIVA DO FINAL DE UM CONTO 

ATIVIDADE 3A – ESCRITA COLETIVA DO FINAL DE UM CONTO – A ONÇA 

 
Habilidade: 

(EF02LP27A) Planejar e produzir, com a colaboração de colegas e a ajuda do professor(a), diferentes textos do campo artístico-

literário (contos populares, de fadas, maravilhosos, fábulas, crônicas entre outros), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 
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Planejamento 

• Organização do grupo: a atividade é coletiva e os estudantes podem ficar em suas carteiras. 

• Material necessário: Computador e Projetor Multimídia, Quadro ou papel pardo para registro pelo professor(a) e Coletânea 

de Atividades do Estudante. 

• Duração aproximada: duas ou mais aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

Parte 1 – Leitura compartilhada 

▪ Explicar aos estudantes que hoje farão uma atividade diferente. Contar que farão a leitura compartilhada da parte inicial de 

um texto e que o final será escrito por eles. Que irão ditar para que você escreva. 

▪ Ler o título do texto “A onça” e discutir com os estudantes o que o título nos leva a pensar e fazer antecipações com os alunos  

sobre o conteúdo da história. Listar na lousa. 

▪ Perguntar também: o que significa ter um ponto de vista? Listar na lousa. 

▪ Neste momento, pedir que localizem na Atividade 3-A, na Coletânea de Atividades, à página 174, o conto “A Onça”, para 

acompanharem  sua leitura. 

▪ Em seguida, discutir o trecho lido, parágrafo por parágrafo, para que compreendam o que já está escrito e possam planejar um 

final coerente para o texto.  

▪ Identificar, com os(as) alunos(as), os personagens e a descrição da ação de cada um deles. Listar no quadro. 

▪ Em seguida, solicitar aos(às) alunos(as) que localizem o quadro na Coletânea de Atividades, à página 175, e preencham as 

colunas, com as informações indicadas. 

 

 
ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

3-A – ESCRITA COLETIVA DO FINAL DE UM CONTO 

IDENTIFICAR, COM OS(AS) ALUNOS(AS), OS PERSONAGENS E A DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CADA UM DELES. 

LISTAR NO QUADRO ABAIXO. 

 

PERSONAGEM AÇÃO 

  

 

✓ Perguntar aos estudantes onde se passa a história (cenário). 

✓ Discutir a conversa do Saci e Pedrinho, identificando a fala de cada um deles. Perguntar qual dos dois disse: “Bem. Agora derrame 

este pó bem a prumo, de modo que vá cair sobre a cara da onça.”  
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✓ Pedir que identifiquem o recurso para o registro das falas. Relembrar o título do texto e perguntar: qual é a relação entre o conteúdo 

e o título. 

✓ Discutir também quem conta a história e como devem continuar a escrita. 

✓ Explicar que terão que pensar e planejar o final da história e que, para isto, devem sugerir finais possíveis, ou seja, que combinem 

com o que já está escrito no texto e o que foi discutido pelo grupo. A leitura para os estudantes deve ir até o trecho “Pedrinho 

colocou-se em linha reta com a fera e derramou de um jato o pó amarelo...”. 

 

Parte 2 – Produção do final da história 

 

✓ Avisar que você será a escriba, mas eles que terminarão a história, ditando para que você a escreva. 

✓ Perguntar, então, como acham que a história deve terminar. Discutir com o grupo as várias possibilidades que surgirem, listando-

as na lousa para que juntos escolham a que fique melhor e mais coerente com o início do texto. 

✓ Colocar questões que os façam refletir sobre a linguagem escrita e a coerência do texto. Você pode fazer perguntas como: 

o Os personagens do texto estão sendo mantidos? 

o No texto, qual é o marcador que indica as falas dos personagens? 

✓ Definido o planejamento do final, pedir que os estudantes ditem para você como querem que seja escrito. 

✓ Durante a escrita, questionar: 

o Esta é a melhor forma de escrevermos isso? 

o Será que o leitor vai entender o que queremos dizer? 

o Falta alguma informação importante? 

o Vamos ler o que já escrevemos? Estamos repetindo palavras? Podemos substituir alguma palavra para o texto ficar 

melhor? 

o Estamos usando termos como “Aí”, “Daí”? 

✓ Finalizar a escrita do texto e disponibilizar cópias para os estudantes colarem em seus cadernos. 

✓ Analisar o texto produzido pelo grupo e, se houver necessidade, planejar um dia para a revisão. 

✓ Em uma outra aula, disponibilizar o texto original, para que os(as) alunos(as), em duplas, comparem com o produzido por eles, 

destacando o que ficou igual, o que está diferente e as implicações disso. Depois socializar, anotando na lousa os comentários das 

duplas, de acordo com o quadro abaixo. Pedir que os(as) alunos(as) copiem em seus cadernos. 

 

 

 

PREENCHER O QUADRO, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A). 

TEXTO ORIGINAL TEXTO DO GRUPO 

  

 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

 

A ONÇA 

Monteiro Lobato 

 

O MIADO SOOU DE NOVO, DESTA VEZ BEM PERTO, E LOGO DEPOIS SURGIU POR ENTRE AS FOLHAS A 

CABEÇA DE UMA FORMIDÁVEL ONÇA PINTADA. ERA UM ANIMAL DE EXTREMA BELEZA, QUASE TÃO GRANDE 

COMO O TIGRE-DE-BENGALA. PAROU; FAREJOU O AR.  

DEPOIS ERGUEU OS OLHOS PARA A ÁRVORE. DANDO COM O MENINO E O SACI LÁ EM CIMA, SOLTOU UM 

RUGIDO DE SATISFAÇÃO, COMO QUEM DIZ: “ACHEI O MEU JANTAR!” E TENTOU SUBIR À ARVORE. VENDO QUE 
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ISSO LHE ERA IMPOSSÍVEL, SACUDIU O TRONCO TÃO VIOLENTAMENTE QUE POR UM TRIZ PEDRINHO NÃO VEIO 

ABAIXO, COMO SE FOSSE UMA JACA MADURA. MAS NÃO CAIU, E A ONÇA, DESANIMADA, RESOLVEU ESPERAR 

QUE ELE DESCESSE. 

SENTOU-SE NAS PATAS TRASEIRAS E ALI FICOU QUIETA, SÓ MOVENDO A CAUDA E PASSANDO DE QUANDO 

EM QUANDO A LÍNGUA PELOS BEIÇOS. __ TEMOS QUE INVENTAR UM MEIO DE AFUGENTÁ-LA. OLHOU EM 

VOLTA, EXAMINANDO AS ÁRVORES COMO QUEM ESTÁ COM UMA IDEIA NA CABEÇA. DEPOIS SALTOU PARA A 

MAIS PRÓXIMA E FOI DE COPA EM COPA ATÉ UAM QUE ESTAVA CHEIA DE GRANDES VAGENS. ESCOLHEU MEIA 

DÚZIA DAS MAIS SECAS E VOLTU PARA PERTO DO MENINO. 

__ AGARRE NAS MÃOS O PÓ QUE VOU DEIXAR CAIR DESTAS VAGENS – DISSE ELE, ABRINDO COM OS 

DENTES UMA DELAS. 

PEDRINHO ESTENDEU AS MÃOS EM FORMA DE CUIA E O SACI SACUDIU DENTRO UM PÓ AMARELO. O 

MESMO FOI FEITO COM AS OUTRAS VAGENS. 

__ BEM. AGORA DERRAME ESTE PÓ BEM A PRUMO, DE MODO QUE VÁ CAIR SOBRE O FOCINHO DA ONÇA. 

PEDRINHO COLOCOU-SE EM LINHA RETA COM A FERA E DERRAMOU DE UM JATO O PÓ AMARELO. 

FOU UMA BELEZA AQUILO! QUANDO O PÓ CAIU SOBRE OS OLHOS DA ONÇA, ELA DEU TAMANHO PINOTE 

QUE FOI PARAR A CINCO METROS DE DISTÂNCIA, SUMINDO-SE EM SEGUIDA PELO MATO ADENTRO, A URRAR 

DE DOR E A ESFREGAR OS OLHOS COMO SE QUISESSE ARRANCÁ-LOS. 

PEDRINHO DEU UMA RISADA GOSTOSA. 

__ QUE PÓ É ESTE, AMIGO SACI? – PERGUNTOU. VEJO QUE VALE MAIS DO QUE QUALQUER ARMADILHA. 

__ ISSO SE CHAMA PÓ-DE-MICO. ARDE NOS OLHOS COMO PIMENTA E DÁ NA PELE UMA TAL COCEIRA QUE 

A VÍTIMA ATÉ SE COÇARÁ COM UM RALO DE RALAR COCO, SE TIVER AO ALCANCE DA MÃO. 

PEDRINHO ESCORREGOU ÁRVORE ABAIXO, AINDA A RIR-SE DA POBRE ONÇA. MAS NÃO SE RIU POR MUITO 

TEMPO. MAL TINHA DADO ALGUNS PASSOS, RECUOU APAVORADO. 

Texto adaptado pela Equipe CEIAI. In domínio público. Histórias de Tia Nastácia. 1ª edição, 1921. 

 

ATIVDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3A – ESCRITA COLETIVA DE FINAL DE CONTO 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM SEU PROFESSOR(A) E COLEGAS. PARTICIPE DAS DISCUSSÕES SOBRE O TEXTO COM O TEXTO COM 

BASTANTE ATENÇÃO.  VOCÊ E SEUS(SUAS)  COLEGAS IRÃO DITAR O FINAL DO CONTO E O (A) 

PROFESSOR(A) IRÁ ESCREVÊ-LO. 

                                                                                    A ONÇA 
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O MIADO SOOU DE NOVO, DESTA VEZ BEM PERTO, E LOGO DEPOIS SURGIU POR ENTRE AS FOLHAS A CABEÇA DE UMA 

FORMIDÁVEL ONÇA PINTADA. ERA UM ANIMAL DE EXTREMA BELEZA, QUASE TÃO GRANDE COMO O TIGRE-DE-BENGALA. PAROU; 

FAREJOU O AR.  

DEPOIS ERGUEU OS OLHOS PARA A ÁRVORE. DANDO COM O MENINO E O SACI LÁ EM CIMA, SOLTOU UM RUGIDO DE 

SATISFAÇÃO, COMO QUEM DIZ: “ACHEI O MEU JANTAR!” E TENTOU SUBIR À ARVORE. VENDO QUE ISSO LHE ERA IMPOSSÍVEL, 

SACUDIU O TRONCO TÃO VIOLENTAMENTE QUE POR UM TRIZ PEDRINHO NÃO VEIO ABAIXO, COMO SE FOSSE UMA JACA MADURA. 

MAS NÃO CAIU, E A ONÇA, DESANIMADA, RESOLVEU ESPERAR QUE ELE DESCESSE. 

SENTOU-SE NAS PATAS TRASEIRAS E ALI FICOU QUIETA, SÓ MOVENDO A CAUDA E PASSANDO DE QUANDO EM QUANDO A 

LÍNGUA PELOS BEIÇOS. __ TEMOS QUE INVENTAR UM MEIO DE AFUGENTÁ-LA. OLHOU EM VOLTA, EXAMINANDO AS ÁRVORES 

COMO QUEM ESTÁ COM UMA IDEIA NA CABEÇA. DEPOIS SALTOU PARA A MAIS PRÓXIMA E FOI DE COPA EM COPA ATÉ UMA QUE 

ESTAVA CHEIA DE GRANDES VAGENS. ESCOLHEU MEIA DÚZIA DAS MAIS SECAS E VOLTOU PARA PERTO DO MENINO. 

__ AGARRE NAS MÃOS O PÓ QUE VOU DEIXAR CAIR DESTAS VAGENS – DISSE ELE, ABRINDO COM OS DENTES UMA DELAS. 

PEDRINHO ESTENDEU AS MÃOS EM FORMA DE CUIA E O SACI SACUDIU DENTRO UM PÓ AMARELO. O MESMO FOI FEITO COM 

AS OUTRAS VAGENS. 

__ BEM. AGORA DERRAME ESTE PÓ BEM A PRUMO, DE MODO QUE VÁ CAIR SOBRE O FOCINHO DA ONÇA. 

PEDRINHO COLOCOU-SE EM LINHA RETA COM A FERA E DERRAMOU DE UM JATO O PÓ AMARELO. [...] 

     Texto adaptado pela Equipe CEIAI. In domínio público. Histórias de Tia Nastácia. 1ª edição, 1921. 

 

ATIVIDADE 3B – ESCRITA COLETIVA DE FINAL DE CONTO 

Habilidades: 

(EF02LP27A) Planejar e produzir, com a colaboração de colegas e a ajuda do professor(a), diferentes textos do campo artístico-

literário (contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre outros), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 
 

Planejamento 

Organização do grupo: a atividade é coletiva e os estudantes podem ficar em suas carteiras. 

Material necessário: Computador e Projetor Multimídia, Quadro ou papel pardo para registro pelo professor(a) e Coletânea de 

Atividades. 

Duração aproximada: duas ou mais aulas 50 minutos. 

Encaminhamento 

Parte 1 – Leitura compartilhada do texto – “O JABUTI E A CAIPORA” 
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✓ Explicar aos estudantes que hoje farão uma atividade diferente. Contar que farão a leitura compartilhada da parte inicial de um 

texto e que o final será escrito por eles. Que o ditarão para que você escreva. 

✓ Ler o título do texto “O JABUTI E A CAIPORA” e discutir com os estudantes o que o título nos leva a pensar e antecipar sobre 

o conteúdo da história, o que significa ter um ponto de vista. Listar na lousa 

✓ Em seguida, pedir-lhes que localizem o conto na Coletânea de Atividades, à página 176, e acompanhem sua primeira leitura.  

✓ Em seguida, reler  e discutir o trecho lido, parágrafo a parágrafo para que compreendam o que já está escrito e possam planejar 

um final coerente para o texto.  

✓ Identificar, com os(as) alunos(as), os personagens e a descrição da ação de cada um deles. Listar no Quadro, que se encontra na 

Atividade 3B, na Coletânea de Atividades, à página 177. 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3B – ESCRITA DO FINAL DE UM CONTO 

IDENTIFICAR, COM OS(AS) ALUNOS(AS), OS PERSONAGENS E A DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CADA UM DELES. 

LISTAR NO QUADRO ABAIXO. 

 

PERSONAGEM AÇÃO 

  

 

✓ Perguntar aos estudantes onde se passa a história. 

✓ Discutir a conversa do jabuti e da caipora, identificando a fala de cada um deles. Perguntar qual dos dois disse: “Eu puxo uma 

ponta e você outra – eu em terra e você na água.” Pedir que identifiquem o recurso para o registro das falas. Relembrar o título do 

texto e pergunte se podem estabelecer alguma relação com ele. 

✓ Discutir também quem conta a história e como devem continuar a escrita. 

✓ Explicar que terão que pensar e planejar o final da história e que, para isto, devem sugerir finais possíveis, ou seja, que combinem 

com o que já está escrito no texto e o que foi discutido pelo grupo. A leitura para os estudantes deve ir até o trecho “Não podendo 

mais de tão cansada, a caipora gritou [...]”. 

 

Parte 2 – Produção Coletiva do Texto – Ditado ao(à) Professor(a) 

✓ Avisar que você será a escriba, mas eles que terminarão a história, ditando para que você a escreva. 

✓ Perguntar, então, como acham que a história deve terminar. Discutir com o grupo as várias possibilidades que surgirem, listando-

as na lousa para que juntos escolham a que fique melhor e mais coerente com o início do texto. 

✓ Colocar questões que os fazem refletir sobre a linguagem escrita e a coerência do texto. Você pode fazer perguntas como: 

o Os personagens do texto estão sendo mantidos? 

o No texto, qual é o marcador que indica as falas dos personagens? 

✓ Definido o planejamento do final, pedir que os estudantes ditem para você como querem que seja escrito. 

✓ Durante a escrita, questionar: 

o Esta é a melhor forma de escrevermos isso? 

o Será que o leitor vai entender o que queremos dizer? 

o Falta alguma informação importante? 

o Vamos ler o que já escrevemos? Estamos repetindo palavras? Podemos substituir alguma palavra para o texto ficar 

melhor? 

o Estamos usando termos como “Aí”, “Daí”? 

✓ Finalizar a escrita do texto e disponibilizar cópias para os estudantes colarem em seus cadernos. 
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✓ Analisar o texto produzido pelo grupo e, se houver necessidade, planejar um dia para a revisão. 

 

 

TEXTO NA ÍNTEGRA 

O JABUTI E A CAIPORA 

O jabuti entrou num oco de pau e começou a tocar a sua gaitinha. A caipora, lá de longe, ouviu e disse: 

__ Não pode ser outro senão o jabuti. Vou agarrá-lo. Veio vindo. Parou perto do oco a escutar: 

Li, ri, li, ri... 

Lé, ré, lé, ré.... 

__ Olá jabuti! 

__ Oi! – respondeu o tocador de gaita. 

__ Saia do buraco jabuti, para vermos qual de nós dois tem mais força. 

O jabuti saiu, enquanto a caipora cortava um cipó. 

__Eu puxo uma ponta e você outra – eu em terra e você na água. 

__ Pois vamos a isso, caipora – respondeu o jabuti. 

O jabuti entrou na água e amarrou a ponta do cipó no rabo de um pirarucu, que é o peixe de rio maior que há. A caipora, lá em terra, 

puxou o cipó – mas o pirarucu a arrastou para beira da água; e, sem força, foi sendo puxada para dentro do rio. O jabuti, que já 

estava em terra, bem escondidinho no mato, ria-se, ria-se. 

Não podendo mais de tão cansada, a caipora gritou: 

__ Basta jabuti! Você venceu. 

O jabuti, sempre a rir-se, entrou na água e foi desatar o cipó do rabo do pirarucu. Em seguida voltou para terra. 

__ Está cansado jabuti? – perguntou a caipora. 

__ Cansado, eu? Nem um tiquinho! – e a caipora viu mesmo que nem suado estava o jabuti. Não teve remédio senão confessar que 

o jabuti era mais valente do que ela – e lá se foi muito desapontada. 
 

LOBATO, Monteiro. Texto adaptado. Histórias de Tia Nastácia. 1ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3B – ESCRITA COLETIVA DE FINAL DE CONTO 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E COLEGAS. PARTICIPE DAS 

DISCUSSÕES SOBRE O TEXTO COM BASTANTE ATENÇÃO.  VOCÊ E SEUS(SUAS) COLEGAS IRÃO 

DITAR O FINAL DO CONTO E O(A) PROFESSOR(A) IRÁ ESCREVÊ-LO. 

O JABUTI E A CAIPORA 

           O JABUTI ENTROU EM UM OCO E PAU E COMEÇOU A TOCAR A SUA GAITINHA. 

A CAIPORA, LÁ DE LONGE, OUVIU E DISSE: 

- NÃO PODE SER OUTRO SENÃO O JABUTI. VOU AGARRÁ-LO. VEIO VINDO. PAROU 

PERTO DO OCO A ESCUTAR: 
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- LI, RI, LI, RI... 

- LÉ, RÉ, LÉ, RÉ.... 

-  OLÁ JABUTI! 

__ OI! – RESPONDEU O TOCADOR DE GAITA. 

__ SAIA DO BURACO JABUTI, PARA VERMOS QUAL DE NÓS DOIS TEM MAIS FORÇA. 

O JABUTI SAIU, ENQUANTO A CAIPORA CORTAVA UM CIPÓ 

__EU PUXO UMA PONTA E VOCÊ OUTRA – EU EM TERRA E VOCÊ NA ÁGUA. 

__ POIS VAMOS A ISSO, CAIPORA – RESPONDEU O JABUTI. 

          O JABUTI ENTROU NA ÁGUA E AMARROU A PONTA DO CIPÓ NO RABO DE UM 

PIRARUCU, QUE É O PEXE DE RIO MAIOR QUE HÁ. A CAIPORA, LÁ EM TERRA, PUXOU 

O CIPÓ – MAS O PIRARUCU A ARRASTOU PARA BEIRA DA ÁGUA; E, SEM FORÇA, FOI 

SENDO PUXADA PARA DENTRO DO RIO. O JABUTI, QUE JÁ ESTAVA EM TERRA, BEM 

ESCONDIDINHO NO MATO, RIA-SE, RIA-SE. 

         NÃO PODENDO MAIS DE TÃO CANSADA, A CAIPORA GRITOU: [...] 

LOBATO, MONTEIRO. TEXTO ADAPTADO. HISTÓRIAS DE TIA NASTÁCIA. 1ª ED. SÃO PAULO: COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 1937. 
 

 

✓ Em uma outra aula, disponibilizar o texto original, para que os(as) alunos(as), em duplas, comparem com o final do conto 

produzido por eles(elas), destacando o que ficou igual, o que está diferente e as implicações disso. Depois socializar, anotando na 

lousa os comentários das duplas, de acordo com o quadro abaixo. Pedir que os alunos copiem em seus cadernos. 

 
 

 

O JABUTI E A CAIPORA 

 COMPARAÇÃO ENTRE OS FINAIS DO CONTO ORIGINAL E O PRODUZIDO PELOS ALUNOS 

PREENCHER O QUADRO COM A ORIENTAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) 

ORIGINAL FINAL PRODUÇÃO DOS(AS) ALUNO(AS) 
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ETAPA 4 – REVISÃO E EDIÇÃO FINAL DOS CONTOS PRODUZIDOS 

ATIVIDADE 4A – REVISÃO E EDIÇÃO FINAL DOS TEXTOS PARA A REALIZAÇÃO DA LEITURA NAS SALAS DO 

PRIMEIRO ANO 

 

Habilidades: 

(EF15LP07A) Editar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), a versão final do texto em suporte adequado 

(impresso ou digital). 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), o texto produzido, fazendo cortes, 

acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico- 

discursivos (relacionados à língua). 

(EF02LP27B) Revisar e editar contos de fadas, maravilhos, populares, entre outros textos produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto. 

 

Planejamento 

Organização do grupo: a atividade é coletiva e os(as) alunos(as) podem ficar em suas carteiras. 

Material necessário: Computador e Projetor Multimídia, Quadro ou papel pardo para registro pelo professor(a) e Coletânea de 

Atividades. 

Duração aproximada: duas ou mais aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

▪ Serão revisados os finais dos dois textos: 
o 1. A onça 
o 2. O Jabuti e a Caipora 

✓ Explique aos(às) alunos(as) que para realizar a leitura dos textos nas salas dos 1º anos, vocês terão que deixar os finais dos 

contos bem escritos. Que você irá projetar os finais dos contos que foram produzidos para que juntos vocês possam realizar a 

revisão final. 

✓ Apresente o texto em projetor multimídia ou num cartaz, com algumas questões relacionadas à linguagem, principalmente as 

que comprometem a progressão temática e a coerência do texto, ou mesmo que possa ser melhor redigido. Marcar um trecho 

do texto que esteja comprometido e discutir com eles(elas) para que possam dar sugestões de alterações. 

✓ Os principais problemas que devem ser assinalados são: 

o Repetição de elementos de ligação entre as orações, por exemplo: excesso de E ou AÍ ou ENTÃO; 

o Repetição excessiva do nome do protagonista da história ou de outros personagens; omissão de partes que 

comprometem a compreensão da história; 

o  Trechos confusos ou incoerentes com o trecho inicial. 

✓ No início da aula, informar os(as) alunos(as) que eles coletivamente irão revisar e editar o texto para que possam apresentar a 

sua leitura para os primeiros anos 

✓ Essa revisão terá foco nas questões relacionadas à linguagem que se escreve e na progressão temática do texto. 

✓ Organizar ainda um momento para edição final do texto como: tamanho da letra, organização dos parágrafos. 

✓ Planejar um momento para que eles(elas) leiam os textos produzidos e estudem para posterior apresentação.  

✓ Após a revisão e edição final, providenciar cópias dos textos para os(as) alunos(as). 
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✓ Professor(a) é preciso lembrar que os textos a serem revisados e editados são: “A onça” e o “O jabuti e a caipora”. Para tanto 

é necessário organizar esta aula em mais de um dia. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

ATIVIDADE 4A – REVISÃO E EDIÇÃO FINAL DOS TEXTOS PARA A REALIZAÇÃO DA LEITURA NA 

SALAS DO PRIMEIRO ANO 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊS TERÃO QUE DEIXAR OS FINAIS DOS CONTOS BEM ESCRITO, PARA REALIZAR 

A LEITURA DOS TEXTOS NAS SALAS DOS PRIMEIROS ANOS. VOCÊS, SEUS(SUAS COLEGAS E SEU(SUA) 

PROFESSOR(A) REALIZARÃO A REVISÃO FINAL DOS CONTOS PRODUZIDOS. 

 

ATIVIDADE 4B – ESTUDO DOS TEXTOS PARA A REALIZAÇÃO DA LEITURA 

 

Habilidades: 

(EF15LP19) Recontar com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor (contos, lendas, crônicas, entre outros) 

e/ou pelo próprio aluno. 

(EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor(a), o texto produzido, fazendo cortes, 

acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico- 

discursivos (relacionados à língua). 

(EF02LP27A) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, textos do campo artístico-literário 

(contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas, entre outros), considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz. 

 

 

Planejamento 

■ Organização do grupo: no coletivo, inicialmente sentados em roda e em seguida grupos menores. 

■ Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

• Conversar com os estudantes sobre a realização da leitura para os estudantes dos 1º anos. 

• Deixar que os estudantes observem os textos produzidos coletivamente. Ler os textos. 

• Dividir os estudantes em grupos e pedir para que cada grupo escolha qual texto será lido para os estudantes dos 1º anos.       

•  Entregar cópia dos textos nos grupos e solicitar que dividam as partes que serão lidas.  

• Circular pelos grupos para auxiliar os estudantes, orientando-os como devem realizar a leitura. 
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• Explicar-lhes que durante dois ou três dias eles estudarão o texto para que todos possam ler e ouvir as dicas dos colegas para 

melhorar a leitura. 

• Organizar a sala de forma que possa acompanhar as leituras e fazer sugestões aos estudantes. 

• Ao final combine com os estudantes como será organizada a leitura: local, tempo de duração, quantidade de estudantes que 

serão convidados, etc. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4B – ESTUDO DOS TEXTOS PARA A REALIZAÇÃO DA LEITURA 

 

JUNTO COM SEUS(SUAS) COLEGAS, VOCÊ ESTUDARÁ O TEXTO QUE SERÁ LIDO PARA OS(AS) ALUNOS(AS) 

DOS 1º ANOS. 

 

 

 

ETAPA 5 – DIA DA LEITURA DOS CONTOS  

 

ATIVIDADE 5 –LEITURA DOS TEXTOS PARA O 1º ANO 

 

Habilidades: 

(EF15LP19) Recontar com e sem o apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor (contos, lendas, crônicas, entre outros) 

e/ou pelo próprio aluno. 

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não linguísticos (paralinguísticos), observados na fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), expressão corporal e tom de voz. 

 

 

Planejamento 

Organização do grupo: coletivamente. 

Materiais necessários: textos produzidos coletivamente 

Duração aproximada: 50 minutos 

 

Encaminhamento 

✓ Recepcionar os convidados e pedir-lhes que ouçam com atenção as leituras que serão realizadas. Caso não tenha um auditório 

na escola, convidar pequenos grupos de alunos(as)s do 1º ano e explicar à sua turma que farão as leituras mais de uma vez. 

✓ Explicar aos(às) alunos(as) convidados que serão realizadas leituras pelos estudantes e que devem ouvir com atenção a história.  

✓ Ao final das leituras, promover uma roda de conversa, perguntando aos convidados: 

• O que acharam da história? 

• Qual parte de que mais gostaram? 

• Retomar ainda quem eram os personagens, onde se passou a história, qual foi o desfecho. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 5 –LEITURA DOS TEXTOS PARA O 1º ANO 

CHEGOU O DIA DE VOCÊS REALIZAREM A LEITURA DO CONTO PARA OS(AS) ALUNOS(AS) DO 1º ANO.  

BOA LEITURA!!! 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

NOSSA LÍNGUA – PARTE 2 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA “NOSSA LÍNGUA” – PARTE 2 
 

 

 

 

POR QUE DESENVOLVER UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA? 

 

Considerando que práticas reflexivas de Análise Linguísticas perpassam pelas práticas discursivas de leitura, escrita e 

oralidade, e entendendo ainda que os aspectos discursivos dos sentidos produzidos pelos elementos linguísticos estão presentes em 

qualquer gênero; a reflexão sobre a língua propõe aos estudantes que compreendam seu funcionamento dentro de práticas sociais de 

leitura e escrita, suas formas de uso, atentando-se às diferentes situações comunicativas.  

Envolve ainda “procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura 

e de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, 

seja no que se refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela 

situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. No que tange ao 

estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico,  de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e 

morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero.” (BRASIL, 2017, p. 78). 

Para tanto a Sequência Didática fomentará momentos de análise e reflexão da língua, por intermédio de diferentes gêneros 

textuais, promovendo reflexões sobre o uso de algumas convenções da escrita. As práticas de escrita e leitura, oportunizam situações 

de reflexão da organização da língua, conceitos e regras que a operam, e que serão construídos por intermédio de comparação, 

observação e análise dos efeitos de sentido.  

Portanto as atividades propostas nesta Sequência Didática versam sobre práticas reflexivas de Análise Linguística, que não se 

restringem a simplesmente a utilização da metalinguagem ou ao ensino da gramática, mas envolve a leitura, a produção escrita de 

textos, por meio de um trabalho de reflexão sobre os recursos linguísticos. 

 

 

A Sequência Didátiva “Nossa Língua” – Parte 2 será desenvolvida por meio das etapas e atividades descritas no quadro que 

segue: 

 

QUADRO – SEQUÊNCIA DIDÁTICA “NOSSA LÍNGUA” – PARTE 2 

Etapas Atividades 

Apresentação da Sequência Didática Apresentação da Sequência Didática 

Etapa 1 - Acentuação Atividade 1A – Conhecendo a sílaba tônica – “Uma ideia da Senhora 

Emília – M, Lobato 

Atividade 1B – Nuvem de palavras 

Atividade 1C – Encontre as palavras 
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Etapa 2 – Aumentativo e Diminutivo Atividade 2A –  Conhecendo diminutivos – “Emília forma palavras” – 

M. Lobato 

Atividade 2B – Jogo Stop – aumentativo e diminutivo 

Etapa 3 – Sinonímia e Antonímia Atividade 3A – Sinônimos e Antônimos – “A costureira das fadas” 

Atividade 3B – Nuvem de palavras 

Etapa 4 – Ditongos, Dígrafos e Encontros 

Consonantais 

Atividade 4A – Conhecendo Ditongos – “A festa e o Major” 

Atividade 4B – Jogando com os Ditongos - Encontre os 5 erros 

Atividade 4C – Conhecendo os dígrafos: LH, NH e CH 

Atividade 4D – Jogo do Stop com Dígrafos: LH, NH e CH 

Atividade 4E – Ditado ao(à) professor(a) 

Atividade 4F – Encontro Consonantal 

 

 

ETAPA 1 – ACENTUAÇÃO 

Antes de iniciar a Atividade 1, você, professor(a), poderá fazer uma Roda de Conversa para apresentar aos(às) alunos(as) a 

Sequência Didática “Nossa Língua” -Parte 2 e descrever as etapas e atividades que serão desenvolvidas. Elas terão o enfoque na 

análise dos recursos da língua, que são utilizados para que os textos se tornem bem escritos. 

 

Planejamento 

Organização do grupo: coletivamente, em semicírculo. 

Materiais necessários: cartaz com as etapas da sequência. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

• Você poderá afixar, na lousa, o cartaz com as etapas que serão estudadas e o cronograma de desenvolvimento. 

• Informar aos estudantes que as atividades, que irão realizar na Sequência Didática, poderão analisar diferentes recursos  

linguísticos, tais como a formação de palavras, e outros, e seus usos em diferentes textos. 

• Finalizar, informando também que irão conhecer mais sobre os aspectos linguísticos para que possam utilizar diferentes 

recursos em suas futuras produções escritas.  

 

 

 

ATIVIDADE 1A – CONHECENDO A SÍLABA TÔNICA 
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Habilidade:  

(EF02LP06) Acentuar, corretamente, palavras de uso frequente. 

 

 

Planejamento 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados(as) em semicírculo e, posteriormente, em duplas. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

✓ Planejar a leitura do texto antecipadamente. Para tanto é importante que você, professor(a), pesquise sobre o autor, a obra e 

antecipe possíveis perguntas que seus(suas) alunos(as) possam fazer. 

✓ Organizar a turma em duplas de alunos(as) com hipótese de escrita alfabética. 

✓ Solicitar-lhes que, junto com você, leiam na Coletânea de Atividades, na pág. 179, o fragmento do texto “Uma ideia da 

Senhora Emília” de Monteiro Lobato. 

✓ Antes da leitura contextualizar o autor, obra e ano de sua primeira publicação, que data de 1931. Apresentar os personagens, 

perguntando se já ouviram falar deles. 

✓ Iniciar a leitura do título e perguntar-lhes: os que eles pensam que o texto irá tratar? Acolher as respostas e escrever na lousa. 

O Continuar a leitura até o final e promover uma conversa sobre o texto e sua temática.  

O Retornando às anotações na lousa, perguntar se confirmaram suas expectativas; e de que mais gostaram.  

 

Para saber mais:  

O acento agudo marca as vogais tônicas com som aberto. Ex.: médico, plástico, matemática. 

E o acento circunflexo marca as vogais tônicas com o som fechado. Ex.: lâmpada, ângulo, sonâmbulo. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1 A – CONHECENDO A SÍLABA TÔNICA 

 

LEIA,  JUNTO COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E COLEGAS O FRAGMENTO DO TEXTO “UMA 

IDEIA DA SENHORA EMÍLIA”. EM SEGUIDA, DISCUTA COM SEU(SUA) COLEGA AS QUESTÕES. 

 

UMA IDEIA DA SENHORA EMÍLIA 

          [...] 

          __ ISSO MESMO – REPETIU QUINDIM. __ E REPAREM QUE EM CADA PALAVRA HÁ UMA 

SÍLABA MAIS FORTE QUE AS OUTRAS PELO FATO DE TER UM ACENTO. ESSA SÍLABA SE 

CHAMA SÍLABA TÔNICA. 
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          __ O MESMO NOME DA MÃE DE PEDRINHO!... – OBSERVOU EMÍLIA ARREGALANDO OS 

OLHOS. 

          __ NÃO BOBA. MAMÃE CHAMA-SE TONICA E O RINOCERONTE ESTÁ FALANDO EM 

SÍLABA TÔNICA. É MUITO DIFERENTE. 

         __ PERFEITAMENTE – CONFIRMOU QUINDIM. __ NO NOME DE DONA TONICA A SÍLABA 

TÔNICA É NI; E NA PALAVRA QUE EU DISSE A SÍLABA TÔNICA É TO. E NA PALAVRA PEDRINHO, 

QUAL A TÔNICA? 

       __ DRI – RESPONDERAM TODOS A UM TEMPO. 

 
LOBATO, Monteiro. Texto adaptado. Uma ideia da senhora Emília. In: Emília no país da gramática. 
1ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1934. 

1 

1. EM DUPLAS, ESCREVAM ABAIXO ALGUMAS PALAVRAS DO TEXTO QUE POSSUEM 

ACENTUAÇÃO GRÁFICA. 

 

HÁ – SÍLABA – TÔNICA – ESTÁ 

 

2. JUSTIFIQUEM A IMPORTÂNCIA DA ACENTUAÇÃO NAS PALAVRAS “TONICA” E 

“TÔNICA. O QUE O ACENTO GARANTIU EM RELAÇÃO ÀS DUAS PALAVRAS? 

 

TÔNICA  X TONICA –  

 

ESPERA-SE QUE AS CRIANÇAS PERCEBAM QUE, NESSE CASO, A AUSÊNCIA DO 

ACENTO GRÁFICO MUDA O SIGNIFICADO DA PALAVRA.  

 

 

ATIVIDADE 1B – NUVEM DE PALAVRAS 

 

Habilidade:  

(EF02LP06) Acentuar, corretamente, palavras de uso frequente. 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  Alunos(as) organizados em duplas. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

 

Encaminhamentos 
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• Apresentar a atividade aos(às) alunos(as), explicando que será uma retomada do estudo das sílabas tônicas realizada na 

ATIVIDADE 1. 

• Solicitar que em duplas, encontrem a Atividade 1B, na Coletânea de Atividades, à página 180 a 181. 

• Ler coletivamente a nuvem de palavras. 

• Explicar que existem 4 palavras que possuem acento e 4 que não possuem: devem organizá-las em duas colunas, conforme 

indica o quadro, que acompanha a atividade. 

• Circular pela sala e procurar auxiliar os(as) alunos(as), que, porventura, encontrem alguma dificuldade. 

• A questão 2 deve ser realizada, coletivamente, considerando que oportuniza a reflexão dos(às) alunos(as) sobre a estrutura da 

palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1B – NUVEM DE PALAVRAS 

1. EM DUPLAS, OBSERVEM A NUVEM DE PALAVRAS ABAIXO. EM SEGUIDA,  

SEPAREM AS PALAVRAS: 

 

 

Fonte:Imagem criada pela Equipe CEIAI em 29 de setembro de 2019. 
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COM ACENTO SEM ACENTO 

ANÚNCIO ( ANUNCIO 

BEBÊ BEBE 

HÁBITO HABITO 

DÚVIDA DUVIDA 

OBS.: Os(as) alunos(as) deverão preencher o quadro, separando as palavras,  de acordo com a orientação do(a) 

professor(a). 

 

2.AGORA, REFLITA COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E COLEGAS SOBRE A SEGUINTE 

QUESTÃO: 

A PRESENÇA OU NÃO DO ACENTO MODIFICA O SENTIDO E SIGNIFICADO DAS PALAVRAS? 

REGISTREM AS CONCLUSÕES DO GRUPO. 

 

Espera-se que os alunos percebam que, nesses casos, realmente, a ausência do acento gráfico muda o 

significado das palavras. 

Na coluna 1, as palavras representam nomes ou substantivos; e, na segunda coluna, verbos. (eu) anuncio; 

(ele) duvida, etc. 
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ATIVIDADE 1C – ENCONTRE AS PALAVRAS 

 

Habilidade:  

(EF02LP06) Acentuar corretamente, palavras de uso frequente. 

 

Planejamento 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados(as) em duplas. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

✓ Informar aos estudantes que farão uma atividade sobre acentuação e que devem acompanhar a leitura do texto “A Bela 

Adormecida” dos Irmãos Grimm, texto que já estudaram na Sequência Didática “Era uma vez...”. 

✓ Realizar a leitura de todo o texto em voz alta e solicitar ao grupo que acompanhem sua leitura, lendo individualmente, o conto, 

localizado na Coletânea de Atividades, Vol. 1, à página 153. 

✓ Após a leitura do conto completo, pedir que procurem a ATIVIDADE 1C, que se encontra na Coletânea de Atividades, Vol. 

2, à página 181.  

✓ Nessa atividade, a tarefa será:  realizar a releitura do trecho do conto “A Bela Adormecida”, em duplas; e, em seguida,  localizar 

e assinalar as palavras que estão sem a devida acentuação gráfica. (As palavras são: príncipe, você); 

✓  e, no segundo exercício, escrever essas palavras no quadro e acentuá-las corretamente. 

✓ Orientar o grupo durante a atividade: aponte exemplos, direcione o olhar dos(as) alunos(as), faça comparações, peça que leiam 

em voz alta para perceberem as diferenças produzidas pela ausência dos acentos. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 1C – ENCONTRE AS PALAVRAS 

OBS.:ESTA ATIVIDADE SOLICITA A IDENTIFICAÇÃO DAS PALAVRAS SEM ACENTO 

 

1. EM DUPLAS, LEIAM O TEXTO ABAIXO, ENCONTREM E GRIFEM AS PALAVRAS EM 

QUE FALTAM ACENTOS GRÁFICOS: 

 

[...] O PRINCIPE PERAMBULOU POR LONGO TEMPO NO CASTELO. ENFIM, ACHOU O 

PORTÃOZINHO DE FERRO QUE LEVAVA À TORRE, SUBIU A ESCADA E CHEGOU AO QUARTINHO 

EM QUE DORMIA FLOR GRACIOSA. A PRINCESA ESTAVA TÃO BELA, COM OS CABELOS SOLTOS 

ESPALHADOS NOS TRAVESSEIROS, O ROSTO ROSADO E RISONHO, QUE O PRINCIPE FICOU 

DESLUMBRADO. LOGO QUE SE RECOBROU, INCLINOU-SE E DEU-LHE UM BEIJO. 

IMEDIATAMENTE, FLOR GRACIOSA ABRIU OS OLHOS E OLHOU À SUA VOLTA, SORRINDO: 

__COMO EU DORMI! AGRADEÇO POR VOCE TER CHEGADO, MEU PRINCIPE! [...] 

ABREU, Ana Rosa; et al. Alfabetização (Livro do Aluno, V. 3). Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 

 

2. ESCREVAM AS PALAVRAS QUE VOCÊS GRIFARAM, ACENTUANDO-AS CORRETAMENTE: 
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ESPERA-SE QUE OS(AS) ALUNOS(AS) ESCREVAM AMBOS COM ACENTO GRÁFICO: PRÍNCIPE E 

VOCÊ. 

ETAPA 2 - AUMENTATIVO E DIMINUTIVO 

ATIVIDADE 2A – CONHECENDO DIMINUTIVOS 

 

Habilidade:  

(EF02LP11) Compreender os efeitos de sentido produzidos pelo uso de aumentativo e diminutivo, como por exemplo, os sufixos -

inho e -zinho. 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  estudantes organizados em duplas 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades do Estudante. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 
✓ Planejar a aula, de forma que a discussão sobre o uso do aumentativo e diminutivo seja feita de forma contextualizada, a 

partir dos efeitos de sentido produzidos no texto.  

✓ Solicitar aos(às) alunos(as) que localizem o texto “Emília Forma Palavras” na Coletânea de Atividades, à página  182. 

Antes da leitura, contextualizar a obra e o autor para que as crianças possam relembrar o estilo, as características dos seus 

personagens. Em seguida, realizar a primeira leitura do trecho do texto  “Emília forma palavras”. 

✓ Na segunda leitura, pedir às crianças que assinalem as palavras do texto terminadas em – INHO, INHA(S) e, dentro do 

contexto, pedir que descubram o significado das palavras.  

✓ Professor(a), retire os sufixos e mostre como ficam as palavras, por exemplo:  ENGRAÇADINHAS, fica ENGRAÇAD(A); 

GAVETINHA, sem o INHA, fica GAVET(A). Explicar que as palavras sem os sufixos, chamam-se primitivas, porque são 

as primeiras a aparecerem na língua.  

✓ Espera-se que as crianças descubram a importância dos sufixos em nossa língua: ajudam a formar outras palavras e modicar 

seu significado. Dar exemplos também de palavras no grau aumentativo, identificando os sufixos. 

✓ Após a atividade perguntar aos estudantes: “Por que utilizamos as palavras no aumentativo e no diminutivo?” As crianças 

podem fazer associação apenas ao tamanho. Mas você, professor(a) pode propor outras reflexões: Só utilizamos aumentativo 

e diminutivo para indicar o tamanho? E se eu falar: João é meu amigão! Amigão é por que João é alto? Qual o sentido de 

“amigão” nesta frase?  

✓ Dê outros exemplos com o diminutivo: no texto existe o nome Pedrinho, então ele é um amigo pequeno? Espera-se aqui que 

os estudantes, neste caso, se refiram à forma carinhosa de chamar alguém. 

✓ Nesse momento, proporcionar uma roda de conversa em que seja possível que os alunos contribuam com outros exemplos 

que existem em nossa língua e os sentidos que ganham a utilização desses recursos, nos seus diferentes contextos. 

 

✓ Ao final, professor, o importante é que os alunos(as) compreendam o uso do diminutivo e do aumentativo na construção de 

sentido dos textos e sua importância para a formação de palavras, enriquecendo o léxico de nossa língua, sem que haja 

necessidade de registro conceitual ou de sua memorização.  

✓  
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Para saber mais 

 

            Ao trabalharmos esta habilidade, os(as alunos(as) compreenderão o que é aumentativo e diminutivo e do 

modo como são constituídos lexicalmente na sua forma regular: com as terminações -ão; -inho/-zinho.  

Assim, professor(a) é importante que estes sejam analisados de forma contextualizada, por intermédio de textos 

que proporcionem a reflexão dos(as) alunos(as) sobre a escrita e contribuam para a descoberta de outras palavras 

conhecidas/familiares, no grau diminutivo ou no aumentativo, mas que agora ganham um novo sentido. Não se 

trata de trabalhar com os conceitos de diminutivo e aumentativo, de forma isolada,  mas de propor reflexões 

acerca do seu uso e suas contribuições para a construção de sentidos e ampliação do conhecimento sobre nossa 

língua. 

 

 

             ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 2 A – CONHECENDO DIMINUTIVOS 

 

1. EM DUPLAS, LEIAM O TRECHO DO TEXTO “EMÍLIA FORMA PALAVRAS”  

 

EMÍLIA FORMA PALAVRAS 
MONTEIRO LOBATO 

 

__POIS É ISSO – CONTINUOU DONA ETIMOLOGIA, AINDA UM POUCO TONTA PELA 

SAPEQUICE DA EMÍLIA. __ PARA FORMAR PALAVRAS NOVAS, A GENTE FAZ COMO O 

JARDINEIRO, ENXERTA UM PARTE NOVA. [...] 

__VOLTEMOS ENTÃO AS PALAVRAS QUE SÃO MAIS ENGRAÇADINHAS – PROPÔS 

EMILIA.__DIGA UMA PORÇÃO DELAS, DONA ETIMOLOGIA. 

DONA ETIMOLOGIA QUE JÁ ESTAVA CANSADINHA DE TANTO FALAR, TOMOU MAIS UM 

GOLE DE CHAZINHO E PROSSEGUIU, APONTANDO PARA UM ARMÁRIO: 

__ AS PALAVRAS ESTÃO NAS GAVETAS DO ARMARINHO, MEXA COM ELAS O QUANTO 

QUISER. 

EMÍLIA NÃO ESPEROU SEGUNDA ORDEM. CORREU AO ARMÁRIO, ABRIU AS GAVETAS E 

TIROU UM PUNHADO DE PALAVRAS. DEPOIS ESPALHOU SOBRE A MESA PARA APRENDER A 

USÁ-LAS. NA TERCEIRA GAVETINHA ESTAVAM AS PALAVRAS TERMINADAS EM: -INHO, -

ZINHO, OS DIMINUTIVOS [...] 

__ AGORA ESTOU COMPREENDENDO PORQUE HÁ TANTAS PALAVRAS NA LÍNGUA. – 

EXCLAMOU PEDRINHO. [...] 

 
LOBATO, Monteiro. Texto adaptado. Uma ideia da senhora Emília. In: Emília no país da gramática. 

1ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1934. 

 

 

2. REFLITAM COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E COLEGAS: 

• POR QUE ALGUMAS PALAVRAS NO TEXTO ESTÃO DESTACADAS? 

• O QUE ELAS TÊM EM COMUM? 
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3. REGISTREM AS PALAVRAS QUE ESTÃO GRIFADAS NO TEXTO NO QUADRO ABAIXO.  

ESCREVAM TAMBÉM SUA FORMA PRIMITIVA: 

 

DIMINUTIVO FORMA NORMAL 

ENGRAÇADINHAS ENGRAÇADA 

CANSADINHA CANSADA 

CHAZINHO  

ARMARINHO,  

GAVETINHA  

PEDRINHO  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2B – JOGO DO STOP 

 

Habilidade:  

(EF02LP11) Compreender os efeitos de sentido produzidos pelo uso de aumentativo e diminutivo, como por exemplo, os sufixos -ão, 

-inho e -zinho. 

 

Planejamento 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados em quartetos. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades.  

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

• Retomar com os(as) alunos(as) a aula anterior: O que estudamos na aula anterior sobre aumentativo e diminutivo? 

• Recordar oralmente: diga algumas palavras para que os estudantes deem o diminutivo e aumentativo.  

• Após recordarem oralmente, informar-lhes que nesta aula conhecerão um pouco mais sobre aumentativo e diminutivo e que 

participarão de um jogo. O jogo a ser desenvolvido é o jogo do stop. 

• Para isso, professor(a), explicar a seus(suas) alunos(as) que a cada palavra ditada por você, eles deverão escrever o aumentativo 

e o diminutivo correspondentes, no quadro.  

1. As palavras a serem ditadas deverão ser substantivos como, por exemplo: amigo, menino/a, porta, garoto/a, sala, entre 

outros.  

2. A rodada é definida por cada palavra ditada por você, professor(a). 

3.  Ao final de cada rodada os(as) alunos(as) que estarão em grupos, deverão anotar os pontos, sendo 5 pontos a cada 

palavra escrita que seja igual a de um colega e 10 pontos para palavra diferente e 0 pontos para cada não escrita. 
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4. Lembramos que o jogo do STOP deve finalizar, quando um dos estudantes terminar a escrita da palavra no aumentativo 

e diminutivo e pronunciar a palavra STOP. A partir deste momento, todos os demais participantes do jogo não podem 

mais escrever. 

• Após a realização do jogo, providenciar um sulfite A3 para que os estudantes possam organizar as palavras em 3 colunas, 

seguindo o quadro do próprio STOP, com as informações: Palavra; Diminutivo, Aumentativo.  

• Os estudantes poderão utilizar as palavras desse quadro, em suas produções. Este cartaz poderá ser afixado em um mural na 

sala de aula, para que os(as) alunos(as) possam retomar em trabalho posterior. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 2B – JOGO STOP 

 

EM DUPLA, ESCREVAM NAS COLUNAS, UM AUMENTATIVO E UM DIMINUTIVO PARA CADA 

PALAVRA QUE SEU(SUA) PROFESSOR(A) IRÁ DITAR: 

 

PALAVRA DIMINUTIVO AUMENTATIVO PONTOS 

    

    

    
 

 

ETAPA 3 – SINONÍMIA E ANTONÍMIA 

 

ATIVIDADE 3A – SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS 

 

Habilidade:  

(EF02LP10) Compreender os efeitos de sentido de palavras e/ou expressões, pela aproximação (sinonímia) ou oposição (antonímia) 

de significados. 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados em quartetos. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades.  

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

✓ Planejar a leitura do texto antecipadamente. 

✓ Pedir aos(às) alunosas) que localizem conto “A costureira das fadas”, na Coletânea de Atividades, à página 184. 

✓ Contextualizar a obra e o autor, relembrando que já trabalharam com outros textos de Monteiro Lobato, nas atividades 1A e 

2A.  

✓ Ler o texto para os estudantes, pedindo que acompanhem e ao final perguntar: 
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1. Vocês gostaram do texto? 

2. Qual é o assunto do texto? 

3. O que vocês acharam interessante? 

4. Vocês perceberam, que, no texto, há algumas palavras sublinhadas? 

5. Quem poderia ler essas palavras para mim?” 

✓ Após a leitura do texto e da conversa acima, explicar aos(às) alunos(as) que nesta atividade trabalharão com palavras, seus 

signifcados CONTRÁRIOS e seus significados SEMELHANTES. Explicar-lhes do que se trata. Não é preciso conceituar por 

intermédio de registro escrito o que é antônimo e sinônimo, pois ao final da aula você, professor(a), informará que estudaram 

sobre antônimos e sinônimos. É de suma importância que os estudantes construam este conhecimento coletivamente. 

✓ Você pode ainda, professor(a), brincar com seus(suas) alunos(as), pedindo que deem o contrário de algumas palavras que você 

falará, como por exemplo: bonito, quente, pequeno, vazio, entre outras. Aqui você irá questionar oral e coletivamente sobre 

contrários de palavras que os estudantes sabem. 

✓ Apresentar a atividade aos(às) alunos(as) e pedir que, em duplas, preencham o quadro constante da Atividade 3-A, na 

Coletânea de Atividades, à página 185. 
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ATIVIDADE 3 A – SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS 

 

LEIA COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E COLEGAS O TRECHO DO TEXTO “A COSTUREIRA DAS 

FADAS”. 

 

A COSTUREIRA DAS FADAS 

 

DEPOIS DO JANTAR, O PRÍNCIPE LEVOU A NARIZINHO À CASA DA MELHOR 

COSTUREIRA DO REINO. ERA UMA ARANHA DE PARIS, QUE SABIA FAZER VESTIDOS 

LINDOS, LINDOS ATÉ NÃO PODER MAIS! ELA MESMA TECIA A FAZENDA, ELA MESMA 

INVENTAVA AS MODAS. 

__ DONA ARANHA – DISSE O PRÍNCIPE - QUERO QUE FAÇA PARA ESTA ILUSTRE 

DAMA O VESTIDO MAIS BONITO DO MUNDO. VOU DAR UMA GRANDE FESTA EM SUA 

HONRA E QUERO VÊ-LA DESLUMBRAR A TODOS DO REINO. 

DISSE E RETIROU-SE. DONA ARANHA TOMOU A FITA MÉTRICA E, AJUDADA POR 

SEIS ARANHINHAS MUITOS ESPERTAS, PRINCIPIOU A PEGAR AS MEDIDAS. DEPOIS 

TECEU, DEPRESSA, DEPRESSA, UM TECIDO COR-DE-ROSA COM ESTRELINHAS 

DOURADAS, A COISA MAIS LINDA QUE SE POSSA IMAGINAR [...] 

__ QUE BELEZA! – IA EXCLAMANDO A MENINA, CADA VEZ MAIS ADMIRADA DOS 

DOTES DA COSTUREIRA. CONHEÇO MUITAS ARANHAS EM CASA DE VOVÓ, MAS TODAS 

SÓ SABEM FAZER TEIAS DE PEGAR MOSCAS; NENHUMA É CAPAZ DE FAZER NEM UM 

PANINHO DE AVENTAL... 

__É QUE TENHO MIL ANOS DE IDADE – EXPLICOU DONA ARANHA -, E SOU A 

COSTUREIRA MAIS VELHA DO MUNDO. APRENDI A FAZER TODAS AS COISAS. JÁ 

TRABALHEI DURANTE MUITO TEMPO NO REINO DAS FADAS; FUI EU QUEM FEZ O 

VESTIDO DE BAILE DA CINDERELA E QUASE TODOS OS VESTIDO DE CASAMENTO DE 

QUASE TODAS AS MENINAS QUE SE CASARAM COM PRÍNCIPES ENCANTADOS. [...] 

LOBATO, Monteiro. Texto adaptado. Reinações de Narizinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1931.. 
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ATIVIDADE 3 A – SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS - continuação 

 

1.OBSERVEM AS PALAVRAS NEGRITADAS NO TEXTO . 

2. CONVERSEM COM SEU(SUA) PROFESSOR(A) E COLEGAS SOBRE PALAVRAS QUE TÊM  

SIGNIFCADOS CONTRÁRIOS DE OUTRAS. 

   3.EM SEGUIDA, REFLITAM SOBRE PALAVRAS DIFERENTES QUE POSSUEM O MESMO 

SIGNIFICADO. 

  4. EM DUPLA, ESCREVAM NO QUADRO ABAIXO AS PALAVRAS                    DESTACADAS NO TEXTO. 

NA SEGUNDA COLUNA, ESCREVAM SEU SINÔNIMO  E, NA OUTRA COLUNA, SEU ANTÔNIMO: 

 

PALAVRA SINÔNIMO ANTÔNIMO 

   

   

   

 

 

ATIVIDADE  3B – NUVEM DE PALAVRAS 

 

Habilidade:  

(EF02LP10) Compreender os efeitos de sentido de palavras e/ou expressões, pela aproximação (sinonímia) ou oposição (antonímia) 

de significados. 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados em duplas 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento: 

✓ Retomar com a classe o que estudaram sobre antonímia e sinonímia. Pergunte a eles o que lembram da atividade 3A. 

✓ Solicitar, em seguida, que os(as) alunos(as) encontrem a atividade na Coletânea de Atividades, à página 185.  

✓ Aqui você poderá perguntar oral e coletivamente sobre o significado contrário ou o antônimo de palavras que os(as) 

alunos(as)s conhecem. 

✓ Explicar a atividade. Orientar os(as) alunos(as) a  trabalhar em duplas: ler as palavras da nuvem e discutir com seu(sua) colega 

para chegar a um consenso.  

✓ Orientar as duplas a escreverem as respostas no quadro, da seguinte forma: na coluna 1 – as palavras; na coluna 2, seus 

antônimos. 
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✓ Não se esquecer, professor(a), de circular pela sala e auxiliar as duplas nas necessidades que possam surgir. 

✓ Socializar as informações das duplas e reproduzir o quadro, num cartaz,  com as respostas dos(as) alunos(as). Durante a 

socialização, perguntar:  

• Que palavras vocês colocaram aqui na coluna 1? 

• Todos escreveram as mesmas palavras na coluna 1? Houve alguma outra diferente? 

• E na coluna 2? Alguém fez diferente? 

✓ Ao final, sistematizar com os(as) alunos(as), relacionando as palavras do quadro da seguinte forma: “feio” é antônimo de 

“bonito”, e “bonito” é antônimo de “feio”. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 3B – NUVEM DE PALAVRAS 

 

EM DUPLAS, OBSERVEM A NUVEM DE PALAVRAS. EM SEGUIDA, ESCREVAM CADA PALAVRA 

E SEU ANTÔNIMO NO QUADRO ABAIXO. 

 

 

Fonte: Imagem criada pela Equipe CEIAI em 29 de setembro de 2019. 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 
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ETAPA 4 – DITONGOS, DÍGRAFOS E ENCONTROS CONSONANTAIS 

ATIVIDADE 4A – CONHECENDO DITONGOS 

 

Habilidade:  

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com ditongos (vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, passeio) e encontros 

consonantais (graveto, bloco). 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados, coletivamente 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos 

 

Encaminhamento: 

✓ Planejar a leitura do texto antecipadamente. Para tanto é importante que você, professor(a), pesquise sobre o autor, a obra e 

antecipe possíveis perguntas que seus(suas alunos(as) possam fazer.  

✓ Organizar a turma em duplas com escrita alfabética para a realização da atividade, após a leitura colaborativa. 

✓ Informar-lhes que junto com você, professor(a), irão ler o fragmento do texto “A festa e o major” de Monteiro Lobato. na 

Coletânea de Atividades, à página 186. 

✓ Contextualizar o autor, obra e ano de sua primeira publicação que data de 1931 no livro Reinações de Narizinho. Apresentar 

os personagens, perguntando se já ouviram falar destes. 

✓ Iniciar a leitura do título e perguntar sobre o que acham que o texto irá falar. Acolher a respostas dos(as) alunos(as). 

✓ Continuar a leitura até o final e perguntar de que mais gostaram, promovendo conversas sobre o texto e sua temática, 

confirmando ou não as expectativas da turma. 

✓ Em seguida, explicar que vão continuar estudando o texto, a partir do que se pede na atividade, localizada  na Coletânea de 

Atividades, à página 187.    

✓ Nesse momento, sugerimos que você possa mostrar o texto num cartaz ou projetá-lo com as palavras, bem assinaladas, para o 

estudo.  

✓ Pedir que leiam juntos as palavras grifadas no texto e pedir que observem o que encontram de semelhança entre elas.  

✓ Caso os estudantes não consigam encontrar, explique que, nestas palavras, existem letras, que são chamadas de vogais, que, 

aparecem juntas, uma ao lado da outra.  

✓ Talvez seja interessante expor um cartaz com as vogais para facilitar a identificação desses encontros vocálicos nas palavras.  

Pedir, então, que assinalem com um círculo toda vez que descobrirem um encontro de duas vogais na mesma sílaba, em 

cada uma das palavras assinaladas. Explique que esses encontros, são considerados ditongo, quando as vogais são 

pronunciadas de uma só vez. Essas vogais nunca se separam na escrita de algumas palavras, sempre ficam juntas. 

✓ Escrever algumas palavras, no quadro, como exemplos: pai, mãe, irmão.  

✓ Nesta atividade, trabalhamos somente com palavras que representam substantivos(nomes).  
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Professora,  

     Se alguns alunos considerarem ditongo as vogais de palavras, como:  “fraque” ou “quibe”, convém explicar que, nesse 

caso . as vogais “ue” ou “ui” não formam ditongo!   porque não se ouve a pronúncia das duas vogais, mas só de uma 

vogal: do  “E”, em fraque e do “I, em quibe.  

 

 

 

 

Professor,  

Veja o texto a seguir e observe com atenção as palavras assinaladas. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4 A – CONHECENDO OS DITONGOS 

 

1. LEIA O TRECHO DO TEXTO “A FESTA E O MAJOR” 

 

A FESTA E O MAJOR 

 

CHEGOU A HORA DA FESTA. DANDO A MÃO A NARIZINHO, O PRÍNCIPE DIRIGIU-SE À 

SALA DE BAILE. 

__ COMO É LINDA! – EXCLAMARAM OS NOBRES LÁ REUNIDOS AO VEREM-NA ENTRAR. 

__ COM CERTEZA É A FILHA ÚNICA DA FADA DOS SETES MARES... 

O SALÃO PARECIA UM CÉU BEM ABERTO. EM VEZ DE LÂMPADAS, VIAM-SE 

PENDURADOS DO TETO BUQUÊS DE RAIOS DE SOL COLHIDOS PELA MANHÃ. FLORES EM 

QUANTIDADE, TRAZIDAS E ARRUMADAS POR BEIJA-FLORES. TANTAS PÉROLAS SOLTAS NO 

CHÃO QUE ATÉ SE TORNAVA DIFÍCIL O ANDAR. NÃO HOUVE OSTRA QUE NÃO TROUXESSE 

A SUA PÉROLA, PARA PENDURÁ-LA NUM GALHINHO DE CORAL OU JOGÁ-LA POR ALI COMO 

SE FOSSE CISCO. E O QUE NÃO ERA PÉROLA ERA FLOR, E O QUE NÃO ERA FLOR ERA RUBI E 

ESMERALDA E OURO E DIAMANTE. UMA VERDADEIRA TONTURA DE BELEZA! 

O PRÍNCIPE HAVIA CONVIDADO SÓ OS SERES PEQUENINOS, VISTO SER TAMBÉM 

PEQUENINO E MUITO DELICADO DE CORPO. SE UM HIPOPÓTAMO OU BALEIA APARECESSE 

POR LÁ SERIA O MAIOR DOS DESASTRES.  

NARIZINHO CORREU OS OLHOS PELO SALÃO. NÃO PODIA HAVER NADA MAIS CURIOSO. 

BESOURINHOS DE FRAQUE E FLORES NA LAPELA CONVERSAVAM COM BARATINHAS DE 

FLORES NO CABELOS. ABELHAS DOURADAS, VERDES, AZUIS FALAVAM MAL DAS VESPAS 

DE CINTURA FINA [...] E CANÁRIOS CANTANDO, E BEIJA-FLORES BEIJANDO FLORES, E 

CAMARÕES CAMARONANDO, E CARANGUEJOS CARANGUEJANDO, TUDO QUE É PEQUENINO 
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E NÃO MORDE, PEQUENINANDO E NÃO MORDENDO. 

NARIZINHO E O PRÍNCIPE DANÇARAM A PRIMEIRA CONTRADANÇA SOB OS OLHARES DE 

ADMIRAÇÃO DE TODOS. [...] DEPOIS COMEÇOU A GRANDE QUADRILHA. FOI A PARTE QUE 

NARIZINHO MAIS GOSTOU. 

 
Adaptação equipe Ceiai. A festa e o major. In Reinações de Narizinho. Monteiro Lobato, 1931. 

 

2. COLETIVAMENTE LEIAM AS PALAVRAS GRIFADAS . DISCUTAM COM SEU(SUA) 

PROFESSOR(A), O QUE ESTAS PALAVRAS TÊM DE PARECIDO. REGISTRE O QUE 

VOCÊ ENTENDEU: 
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ATIVIDADE 4B – JOGANDO COM OS DITONGOS - ENCONTRE OS 5 ERROS 

 

Habilidade:  

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com ditongos (vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, passeio) e encontros 

consonantais (graveto, bloco). 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  Alunos(as) organizados(as) em duplas 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

✓ Retomar com os(as) alunos(as) a parlenda “Um, dois, feijão com arroz” e ler com eles o texto, pedindo que o encontrem 

na Coletânea de Atividades, à página 187. 

✓ Após a leitura, pedir-lhes que sublinhem, no texto, os 5 erros intencionais e escrevam a parlenda de forma correta, no 

espaço destinado, na Coletânea de Atividades, à página 187. 

✓ Circular entre as duplas e verificar como as crianças irão resolver o problema proposto: encontrar os erros ortográficos e 

corrigir as palavras, escrevendo-as de forma correta, uma vez que se trata da omissão da vogal reduzida.   

✓ Faça considerações para orientar os aprendizes, principalmente aqueles que ainda podem estar com alguma dúvida ou 

dificuldade na escrita de palavras com ditongos reduzidos. 

✓ Ao final da atividade, retomar o que entenderam sobre os ditongos e sistematizar. Lembramos que não há necessidade de 

memorizar conceito, mas de compreender sua utilização para escrever corretamente. 

 
ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A 

ATIVIDADE 4B - JOGANDO COM OS DITONGOS – ENCONTRE OS 5 ERROS 

 

1. JUNTO COM SEU(SUA) COLEGA, LEIA A PARLENDA ABAIXO E ENCONTRE OS 5 

ERROS: 

 

UM, DOS, 

FEJÃO COM ARROZ; 

TRÊS, QUATRO, 

ARROZ NO PRATO; 

CINCO, SEIS; 

BOLO INGLÊS; 

SETE, OTO; 

CAFÉ COM BISCOTO 

NOVE, DEZ, 

VAI NA BICA LAVAR OS PÉS 

PRÁ COMPRAR CINCO PASTÉS 

PRA GANHAR QUINHENTOS RÉIS 
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PRA COMER NO DIA DEZ. 
                                                                                                                                                                       Cultura popular infantil 

 

 

2.  ESCREVA ABAIXO A PARLENDA CORRETAMENTE: 

 

 

UM, DOIS, 

FEIJÃO COM ARROZ; 

TRÊS, QUATRO, 

ARROZ NO PRATO; 

CINCO, SEIS; 

BOLO INGLÊS; 

SETE, OITO; 

CAFÉ COM BISCOITO 

NOVE, DEZ, 

VAI NA BICA LAVAR OS PÉS 

PRÁ COMPRAR CINCO PASTÉIS 

PRA GANHAR QUINHENTOS RÉIS 

PRA COMER NO DIA DEZ. 
                                                                                                                                                                             Cultura popular infantil 

 

 

ATIVIDADE 4C –  CONHECENDO OS DÍGRAFOS  

 

Habilidade:  

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com ditongos (vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, passeio) e encontros 

consonantais (graveto, bloco). 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  em duplas 

 Materiais necessários: Coletânea de Atividades do Estudante. 

 Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

✓ Escrever na lousa os dígrafos (LH/NH e CH) para deixá-lo à mostra na classe. 

✓ O objetivo desta aula é discutir com os alunos a grafia das palavras escritas somente com os dígrafos: LH/NH e CH.  

✓ Para isso, professor(a), providencie uma cartaz com a cópia do texto – com as palavras com dígrafos grifadas – (observar o 

texto, nesta atividade) para a leitura compartilhada e a reflexão sobre a língua. 

✓ Planejar a leitura do texto, antecipadamente, já que utilizaremos o texto da Atividade 4A.  
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✓ Organizar a turma em duplas com escrita alfabética para a realização da atividade, após a leitura. 

✓  Retomar o fragmento do texto “A festa e o major”, da atividade 4-A, que se encontra na Coletânea de Atividades, à página 

186.  

✓ Desta vez, relembrar o conteúdo temático e, em seguida, fazer a leitura compartilhada com enfoque na escrita de palavras. 

com os dígrafos indicados: LH/NH e CH.   

✓ Em seguida, explicar que, nesta atividade, coletivamente, farão descobertas sobre a forma de escrever de algumas palavras. 

✓ Explicar que dígrafos são grupos de letras que representam apenas um som. Nesta atividade, os(as) alunos(as) vão conhecer 

alguns deles: LH/NH/CH. Dar alguns exemplos de palavras em que eles apareçam: ninho, milho, cheio e outros. 

✓ Pedir-lhes, então, que acompanhem a leitura para juntos procurarem, atentamente, palavras no texto escritas com os dígrafos 

indicados. Pedir que assinalem com um traço. 

✓ Ao final, solicitar que observem qual a semelhança que encontram na grafia de todas as palavras grifadas.  

✓ Caso os(as) alunos(as) não consigam encontrar, explique que, nestas palavras, existe um encontro de consoantes com uma 

letra importante: a letra H.  

✓ Perguntar a eles: “Se tirarmos a letra H, destas palavras, o que irá acontecer?” 

✓  Demonstrar com alguns exemplos no quadro:  como: bolha, bicho, galho. Perguntar: o que ocorre, se houver a omissão do H. 

Espera-se que percebam que, em algumas palavras, sua omissão acarreta mudança de sentido; e, em outras, a omissão do H 

deixa-as sem significado.  

✓ O objetivo desta atividade é contribuir para a compreensão dos(as) alunos(as) sobre a importância da grafia correta das 

palavras com os dígrafos: LH/NH e CH e, principalmente,  para a construção de sentido daquilo que se escreve. 

 

 

Atenção!  

Dar maior enfoque aos dígrafos: NH, LH e CH. 

Explicar às crianças que há outros dígrafos, que serão estudados em outra oportunidade. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4C – CONHECENDO OS DÍGRAFOS 

 

1. NESTA ATIVIDADE, SEU(SUA PROFESSOR(A) IRÁ REALIZAR A LEITURA DO  TEXTO 

DA ATIVIDADE 4 A, COM FOCALIZAÇÃO NOS DÍGRAFOS. FIQUE BEM ATENTO.  

 

A FESTA E O MAJOR 

 

CHEGOU A HORA DA FESTA. DANDO A MÃO A NARIZINHO, O PRÍNCIPE DIRIGIU-SE À 

SALA DE BAILE. 

__ COMO É LINDA! – EXCLAMARAM OS NOBRES LÁ REUNIDOS AO VEREM-NA ENTRAR. 

__ COM CERTEZA É A FILHA ÚNICA DA FADA DOS SETES MARES... 

O SALÃO PARECIA UM CÉU BEM ABERTO. EM VEZ DE LÂMPADAS, VIAM-SE PENDURADOS 

DO TETO BUQUÊS DE RAIOS DE SOL COLHIDOS PELA MANHÃ. FLORES EM QUANTIDADE, 
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TRAZIDAS E ARRUMADAS POR BEIJA-FLORES. TANTAS PÉROLAS SOLTAS NO CHÃO QUE ATÉ 

SE TORNAVA DIFÍCIL O ANDAR. NÃO HOUVE OSTRA QUE NÃO TROUXESSE A SUA PÉROLA, 

PARA PENDURÁ-LA NUM GALHINHO DE CORAL OU JOGÁ-LA POR ALI COMO SE FOSSE CISCO. 

E O QUE NÃO ERA PÉROLA ERA FLOR, E O QUE NÃO ERA FLOR ERA RUBI E ESMERALDA E 

OURO E DIAMANTE. UMA VERDADEIRA TONTURA DE BELEZA! 

O PRÍNCIPE HAVIA CONVIDADO SÓ OS SERES PEQUENINOS, VISTO SER TAMBÉM 

PEQUENINO E MUITO DELICADO DE CORPO. SE UM HIPOPÓTAMO OU BALEIA APARECESSE 

POR LÁ SERIA O MAIOR DOS DESASTRES.  

NARIZINHO CORREU OS OLHOS PELO SALÃO. NÃO PODIA HAVER NADA MAIS CURIOSO. 

BESOURINHOS DE FRAQUE E FLORES NA LAPELA CONVERSAVAM COM BARATINHAS DE 

FLORES NO CABELOS. ABELHAS DOURADAS, VERDES, AZUIS FALAVAM MAL DAS VESPAS 

DE CINTURA FINA [...] E CANÁRIOS CANTANDO, E BEIJA-FLORES BEIJANDO FLORES, E 

CAMARÕES CAMARONANDO, E CARANGUEJOS CARANGUEJANDO, TUDO QUE É PEQUENINO 

E NÃO MORDE, PEQUENINANDO E NÃO MORDENDO. 

NARIZINHO E O PRÍNCIPE DANÇARAM A PRIMEIRA CONTRADANÇA SOB OS OLHARES 

DE ADMIRAÇÃO DE TODOS. [...] DEPOIS COMEÇOU A GRANDE QUADRILHA. FOI A PARTE QUE 

NARIZINHO MAIS GOSTOU. 

 
LOBATO, Monteiro. Texto adaptado. Reinações de Narizinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1931. 

 

 

 

ATIVIDADE 4D – JOGO DO STOP   

Habilidade:  

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com ditongos (vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, passeio) e encontros 

consonantais (graveto, bloco). 

 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados(as) em quartetos 

 Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

 Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

 

• Retomar com os(as) alunos(as) a aula anterior, relembrando as palavras escritas com os dígrafos LH, NH e CH. 

• Em seguida, informar-lhes que ,nesta atividade, participarão novamente de um jogo com palavras escritas com dígrafos: o 

STOP.  

• Pedir que localizem jogo na Coletânea de Atividades, à página 189, onde se localiza o Quadro do STOP. 
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• Os(as) alunos(as) devem prestar atenção ao comando do(a) professor(a). Combinar qual será o comando, antes de iniciar o 

jogo: pode ser de contagem ou por palmas, etc. 

• Explicar-lhes que devem prestar atenção ao que indicam cada coluna e linha do quadro: nas linhas, estão escritos os 

dígrafos; e nas colunas, os nomes.  

• Você, professor (a), dará o comando, quando deverão escrever palavras, que se refiram a nomes de animal, de alimento e de 

objetos.  

• A cada comando do(a) professor(a), eles preencherão uma linha. Peça-lhes que prestem atenção à escrita correta das palavras. 

• Explicar que, ao final de cada rodada, deverão anotar os pontos, sendo: 5 pontos para cada palavra escrita, quando for igual a 

de um colega; 10 pontos para cada palavra diferente e 0 pontos para cada palavra não escrita.  

• Lembramos que o jogo do STOP deve finalizar a cada rodada, quando um dos estudantes terminar a escrita das palavras 

correspondentes. Neste momento, todos os demais participantes do jogo não podem mais escrever. 

• Você, professor(a), deverá circular pela sala para observar e auxiliar os(as) alunos(as) na escrita das palavras ou mesmo na 

compreensão do modo de jogar. 

• Lembramos que na linha do NH, os estudantes podem escrever diminutivos, como por exemplo: livrinho, borrachinha., etc. 

• Abaixo algumas sugestões: 

 

DÍGRAFO ANIMAL ALIMENTO OBJETO 

LH Coelho, Abelha, Lhama Milho, Repolho, Alho Colher, Folha, Espelho 

NH Galinha, Aranha, Joaninha Coxinha, Lasanha, Pamonha Linha, Ninho, Chapinha 

CH Chimpanzé, Cachorro, Caruncho Bolacha, Chocolate, Salsicha Ficha, Chave, Mochila 

 

 ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4D – JOGO STOP 

 

ESCREVA UMA PALAVRA CONFORME INDICADO EM CADA COLUNA. NÃO SE ESQUEÇA DE 

USAR OS DÍGRAFOS. ASSIM QUE TIVER CERTEZA QUE ESCREVEU CORRETAMENTE AS 

PALAVRAS DA COLUNA, GRITE STOP. 

 

DÍGRAFO ANIMAL ALIMENTO OBJETO 

LH    

NH    

CH    
 

 

 

ATIVIDADE 4E– DITADO AO(À) PROFESSOR(A) – ENCONTROS CONSONANTAIS 

 

Habilidade:  

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com ditongos (vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, passeio) e encontros 

consonantais (graveto, bloco). 

 

Planejamento 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados em semicírculo 

Materiais necessários: Sulfite A3 

Duração aproximada: 50 minutos. 
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   Encaminhamentos 

• Pedir aos(às) alunos(as) que relembrem a parlenda “Um, dois, feijão com arroz” da Atividade 4B, à página 187, e recitar 

com eles(elas).  

• Em seguida, solicitar que ditem a parlenda para você, professor(a).  

• Esta atividade consiste em um ditado ao professor(a), em que são explicitados aos(às) alunos(as) o comportamento escritor, 

bem como a linguagem que se escreve. 

• À medida que escrever, o professor(a) poderá refletir sobre a escrita, chamando a atenção dos(as) alunos(as) para as palavras 

com encontros consonantais. Pedir que observem como se representa o som dos encontros consonantais na grafia das 

palavras, que ocorrem na parlenda. Espera-se que os alunos percebam que se ouve o som das duas consoantes na pronúncia 

das palavras, ao contrário do que ocorre com os dígrafos. 

• Ao final do ditado, leia novamente a parlenda com os(as) alunos(as), acompanhando a leitura de cada um dos versos. 

• Neste momento, retomar a explicação e pensar junto com as crianças outros exemplos de palavras conhecidas, em que ocorrem 

encontros consonantais, tais como, as que se encontram no conto “A festa e o major”, da Atividade 4-A: PRÍNCIPE (PR); 

FLORES(FL); BEIJA-FLORES(FL); DESASTRES(TR); FRAQUE(FR); PRIMEIRA(PR)  .  

• Lembramos que não é necessário passar nenhum conceito escrito para os estudantes, mas pedir  que anotem no caderno alguns 

exemplos, retomando a parlenda e grifando os que lá aparecem: TRÊS, QUATRO, INGLES, BISCOITO...  

• Estas palavras poderão ser escritas em um  cartaz, para ficar afixado em sala de aula. 

 

Para o(a) professor(a)! 

 Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária. 

 Sugerimos iniciar com os encontros consonantais mais conhecidos, como os que resultam de consoante + L ou 

consoante + R na mesma sílaba, como em: planta(PL), pedra(DR), flores(FL).   

 

 

 
   ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

ATIVIDADE 4 E – DITADO AO(À) PROFESSOR(A) 

 

NESTA ATIVIDADE, VOCÊ E SEUS(SUAS COLEGAS IRÃO DITAR AO(À) SEU(SUA) PROFESSOR(A) A PARLENDA 

DA ATIVIDADE 4B. 

 

 

 
ATIVIDADE 4F – ENCONTRO CONSONANTAL 

 

Habilidade 

(EF02LP04) Grafar corretamente palavras com ditongos (vassoura, tesoura), dígrafos (repolho, queijo, passeio) e encontros 

consonantais (graveto, bloco). 

 

 

Planejamento 

Organização do grupo:  alunos(as) organizados(as) em duplas 
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Materiais necessários: Sulfite A3 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Encaminhamentos 

 

✓ Retomar oralmente com os(as) alunos(as) o poema “As borboletas”.de Cecília Meireles.  

✓ Explicar-lhes que, nesta atividade, trabalharão com encontro consonantal e para isso irão retormar, oralmente, quais são as 

consoantes e alguns encontros consonantais vistos na Atividade 5A. 

✓ Solicitar que encontrem a atividade na Coletânea de Atividades, à página 190. 

✓ Explicar que, em duplas, devem completar o texto com as palavras faltantes.  Enquanto os(as) alunos(as) realizam a 

atividade, você, professor(a), deve circular pela sala para auxiliá-los nas questões que possam surgir a respeito do sistema de 

escrita ortográfico. 

✓ Após a escrita pelas duplas, discutir com os estudantes quais são os encontros consonantais das palavras escritas. Pedir aos 

estudantes que os grifem. 

 

Professor(a)! 

Neste momento, iniciar o estudo dos encontros consonantais com aqueles formados por: CONSOANTE + R e  

CONSOANTE + L.       Exemplos: BRAÇO; GLÓRIA. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)  

ATIVIDADE 4F – ENCONTRO CONSONANTAL 

 

1.EM DUPLA, COMPLETEM O POEMA “AS BORBOLETAS” DE CECÍLIA MEIRELES. 

 

 

AS BORBOLETAS 

 

________________________________ 

AZUIS 

 

AMARELAS 

 

E ______________________________ 
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BRINCAM 

 

NA PAZ 

 

AS BELAS _________________________________________ 

 

BORBOLETAS _________________________________ 

 

SÃO ____________________________ E _____________________________. 

 

BORBOLETAS AZUIS 

 

GOSTAM MUITO DE LUZ. 

 

AS AMARELINHAS 

 

SÃO TÃO BONITINHAS! 

E AS PRETAS, ENTÃO... 

 

OH, QUE ESCURIDÃO. 
 

 
MEIRELES, Cecília. As borboletas. In: Alfabetização (livro do aluno). Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 

 

 

 

 

✓ 2. DISCUTAM, COLETIVAMENTE, QUAIS SÃO OS ENCONTROS CONSONANTAIS DAS 

PALAVRAS ESCRITAS. GRIFE-AS NO POEMA. 

 

 

 

 

 

 

 POEMA COMPLETO 

 

ATIVIDADE 4F – ENCONTRO CONSONANTAL 

 

1.  EM DUPLA, COMPLETEM O POEMA “AS BORBOLETAS” DE CECÍLIA MEIRELES 

 

 

AS BORBOLETAS 
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BRANCAS 

AZUIS 

AMARELAS 

E PRETAS 

BRINCAM 

NA PAZ 

AS BELAS  

BORBOLETAS 

BORBOLETAS BRANCAS 

SÃO ALEGRES E FRANCAS. 

BORBOLETAS AZUIS 

GOSTAM MUITO DE LUZ. 

AS AMARELINHAS 

SÃO TÃO BONITINHAS! 

E AS PRETAS, ENTÃO... 

OH! QUE ESCURIDÃO!  

MEIRELES, Cecília. As borboletas. In: Alfabetização (livro do aluno). Brasília: FUNDESCOLA/SEFMEC, 2000. 
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TEXTO 1 

 

 

A ANTA – O MAIOR MAMÍFERO TERRESTRE BRASILEIRO 

 

 

A ANTA (TAPIRUS TERRESTRES) É O MAIOR MAMÍFERO TERRESTRE DO BRASIL, ALCANÇANDO ATÉ 1,20M 

DE ALTURA. VIVE EM FLORESTAS DA AMÉRICA DO SUL, DO LESTE DA CALIFÓRNIA ATÉ O NORTE DA 

ARGENTINA E PARAGUAI. É UM UNGULADO (MAMÍFERO COM CASCOS, ESTRUTURA FEITA DE QUERATINA) 

QUE TEM NÚMERO ÍMPAR DE DEDOS. 

A CARACTERÍSTICA MAIS DISTINTA DA ANTA É SUA NARINA, LONGA E FLEXÍVEL, QUE PARECE UMA 

PEQUENA TROMBA. POSSUI CORPO ROBUSTO, CAUDA E OLHOS PEQUENOS, CRINA SOBRE O PESCOÇO E 

COLORAÇÃO MARROM-ACINZENTADA. 

ALIMENTA-SE DE MATÉRIA VEGETAL (FOLHAS, FRUTOS, VEGETAÇÃO AQUÁTICA, BROTOS, GRAVETOS, 

GRAMA, CAULES), QUE É DIGERIDA GRAÇAS À PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMOS QUE VIVEM EM SEU 

APARELHO DIGESTIVO. DISPERSA SEMENTES COM AS FEZES, AJUDANDO NO REFLORESTAMENTO DAS 

MATAS. 

A ANTA, TAMBÉM CONHECIDA COMO TAPIR, É UM ANIMAL SOLITÁRIO, QUE SAI À PROCURA DE UM 

PARCEIRO APENAS NA ÉPOCA REPRODUTIVA, EMITINDO ALGUNS SONS PARA LOCALIZÁ-LO. QUANDO 

ASSUSTADA, CORRE PELA MATA OU SALTA NA ÁGUA. É ÁGIL EM ÁREAS ABERTAS OU FECHADAS E ÓTIMA 

NADADORA. 

POSSUI HÁBITOS NOTURNOS, PORÉM, TAMBÉM PODE REALIZAR ATIVIDADES DURANTE O DIA. COSTUMA 

USAR TRILHAS QUE ESTÃO NO MEIO DA MATA, O QUE A TORNA MAIS VULNERÁVEL À CAÇA. CHEGA A PESAR 

CERCA DE 300 KG E VIVER 35 ANOS. 

A GESTAÇÃO DURA CERCA DE 13 MESES, NASCENDO APENAS UM FILHOTE. ESSE POSSUI PELAGEM 

MARROM COM MANCHAS E LISTRAS HORIZONTAIS BRANCAS OU AMARELADAS, QUE SE PERDEM DEPOIS DOS 
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5 MESES. O FILHOTE PERMANECE COM A MÃE POR 10 A 11 MESES DE VIDA E ATINGE A MATURIDADE SEXUAL 

APÓS OS 3 ANOS. 

APESAR DE NÃO ESTAR NA LISTA DE ANIMAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO, A ANTA, COMO MUITOS OUTROS 

ANIMAIS, ESTÁ PERDENDO ÁREAS DE HÁBITAT COM A DEVASTAÇÃO DE FLORESTAS E MATAS. A CAÇA PARA 

ALIMENTAÇÃO E ESPORTE, QUE OCORRE EM ALGUMAS REGIÕES, TAMBÉM A AMEAÇA. 

 

Setor de Mamíferos 

Maristela Leiva 

Bióloga Aprimorada 
Fonte: LEITE, Estela. Animais do Zoo. Anta.www.zoológico.sp.gov.br/animaisdozoo/anta.htm. 

 

 

 

Texto 2   

 

 

A ANTA 

 

MAIOR MAMÍFERO TERRESTRE NO BRASIL, ALCANÇANDO UM 1,20M DE ALTURA, A ANTA É CONHECIDA 

COMO JARDINEIRA DA FLORESTA. ISSO SE DÁ PORQUE, ENQUANTO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS, SE 

ALIMENTANDO DE MATÉRIA VEGETAL (FOLHAS, FRUTOS, VEGETAÇÃO AQUÁTICA, BROTOS, GRAVETOS, 

GRAMA, CAULES), DEIXA PELO CAMINHO SEMENTES QUE VÃO FORMAR NOVAS PLANTAS E ÁRVORES, 

RENOVANDO AS FLORESTAS. 

A ANTA É UM ANIMAL SOLITÁRIO, QUE SAI À PROCURA DE UM PARCEIRO APENAS NA ÉPOCA 

REPRODUTIVA, EMITINDO ALGUNS SONS PARA LOCALIZÁ-LO. SE ASSUSTADA, CORRE PARA REGIÕES DE 

MATA MAIS FECHADA OU SALTA NA ÁGUA. E É ÁGIL TANTO EM ÁREAS ABERTAS QUANTO FECHADAS. ELA 

TAMBÉM E ÓTIMA NADADORA. 

A GESTAÇÃO DURA APROXIMADAMENTE 13 MESES, NASCENDO APENAS UM FILHOTE. CHEGA A PESAR 

CERCA DE 300 KG E VIVER 35 ANOS. 

CONSIDERADO VULNERÁVEL PELA UNIÃO INTERNACIONAL PARA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – 

IUCN (SIGLA EM INGLÊS), A ANTA, COMO MUITOS OUTROS ANIMAIS, PERDE ÁREAS DE HABITAT COM A 

DEVASTAÇÃO DE FLORESTAS E MATAS. A CAÇA PARA ALIMENTAÇÃO E ESPORTE, QUE OCORRE EM 

ALGUMAS REGIÕES, TAMBÉM AMEAÇA O ANIMAL. 
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APESAR DE A ANTA REMETER À IDEIA DE BURRICE NA LÍNGUA PORTUGUESA, SAIBA QUE DE BURRA 

ELA NÃO TEM NADA. ESSE ANIMAL É, NA VERDADE, MUITO ESPERTO. O COMPORTAMENTO DA ANTA NAS 

FLORESTAS DEMONSTRA SUA HABILIDADE E CAPACIDADE DE SOBREVIVÊNCIA. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Parque Zoológico de São Paulo 

Adaptação do texto extraído de  LEITE, Cris. Dia Mundial da Anta.In https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2017/04/dia-mundial-da-anta,  

Acessado em 30/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 3 

 

 

 

ANTA 

Tapirus terrestris 

 

A ANTA É NOSSO MAIOR  MAMÍFERO, ATINGINDO MAIS DE 2M E 250 QUILOS. É 

TERRESTRE, MAS PREFERE VIVER PRÓXIMO À ÁGUA, NÃO SOMENTE COMO FONTE PARA 

BEBER, MAS TAMBÉM COMO REFÚGIO QUANDO É PERSEGUIDA.  

A GESTAÇÃO LEVA MAIS DE UMA ANO E O FILHOTE NASCE COM APENAS 6 OU 7 QUILOS. 

É IMPORTANTE DISPERSOR DE SEMENTES, POIS GOSTA MUITO DE COMER FRUTOS CAÍDOS NO 

CHÃO.  

É UM ANIMAL MUITO CAÇADO E, POR ISSO, DIFÍCIL DE SER ENCONTRADO NO MATO, 

ONDE PASSA A MAIOR PARTE DO DIA DORMINDO, PREFERINDO PROCURAR SUA COMIDA 

DURANTE A NOITE. A MANEIRA MAIS FÁCIL DE PERCEBER A PRESENÇA DA ANTA É PELAS 

PEGADAS MUITO TÍPICAS, QUE MOSTRAM OS TRÊS DEDOS, TANTO DA PATA TRASEIRA COMO 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2017/04/dia-mundial-da-anta
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DA DIANTEIRA. POR INCRÍVEL QUE PAREÇA, A ANTA É UM PARENTE RAZOAVELMENTE 

PRÓXIMO DO CAVALO E DO RINOCERONTE. 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 

COMPRIMENTO ATÉ 2M 

ALTURA ATÉ 1,20M 

PESO ATÉ 300K   

GESTAÇÃO DE 335 A 439 DIAS 

NÚMERO DE 

FILHOTES 

1 

HÁBITO ALIMENTAR NOTURNO E CREPUSCULAR 

ALIMENTAÇÃO FRUTOS, BROTOS, FOLHAS, GRAMA, PLANTAS 

AQUÁTICAS, CASCAS DE ÁRVORES. 

 

 

Extraído de www.cdpara.pa.gov/faueflo/onca.html. 

 

Texto 4 

 

 

 

ONÇA-PINTADA 

 

 

               A onça-pintada (Panthera onca) é o maior felino das Américas; seu corpo é robusto e musculoso, seu 

tamanho varia entre 1,1 e 1,85 m(cabeça e corpo), com uma cauda de 44 a 65cm. O peso varia de 56 a 158 

quilos, com os machos sendo normalmente maiores que as fêmeas. 

 A onça-pintada possui uma coloração que vai do amarelo bem claro a amarelo acastanhado, seu corpo é 

revestido por pintas negras que podem formar rosetas grandes, médias ou pequenas. Ela é atualmente encontrada 

desde as planícies costeiras do México até o norte da Argentina. Pode habitar tanto áreas de vegetação densa 

como a floresta Amazônica e fragmentos de Mata Atlântica, quanto campos mais abertos no Cerrado. 
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 São animais de hábitos solitários e terrestres; são territoriais, e requerem uma grande área de vida, 

demarcam seu território com urina, fezes e até arranhões em árvores. Sua atividade é preferencialmente 

crepuscular-noturna, mas dependendo da região geográfica, podem apresentar hábitos diurnos. 

 

 Sua dieta é de uma grande variedade de mamíferos de médio e grande porte, aves e répteis. São hábeis 

escaladoras e nadadoras. 

 

A gestação de uma onça dura 93 a 105 dias podendo nascer de  1 a 4 filhotes; os filhotes nascem com os 

olhos fechados que se abrem entre o sétimo e o décimo terceiro dia de vida, e alcançam a maturidade sexual 

entre 2 a 4 anos. 

 

 Atualmente, o principal problema para a conservação da onça-pintada é a perda de habitat, para 

atividades agropecuárias. No Brasil, ela está listada como ameaçada de extinção pelo IBAMA,  e é classificada 

como quase ameaçada pela IUCN. 

 
 

 
Fonte: Fundação Zoológico de São Paulo. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente-SP. Disponível em: 
http://www.zoologico.com.br/animais/mamiferos/onca-pintada/;  https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/. 
Acessado em 05/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 5 

 

 

ONÇA-PINTADA 

 

Phantera onça 

 

          A onça-pintada é o maior predador da américa latina. 

 

Possui uma distribuição geográfica que vai desde o extremo sudoeste dos estados unidos até o norte da argentina. 

Ainda é razoavelmente comum nas partes menos habitadas na amazônia.  

 

http://www.zoologico.com.br/animais/mamiferos/onca-pintada/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
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O macho atinge até 2,5 metros de comprimento, pesando até 160 quilos, e é maior que a fêmea. A onça-

preta é apenas uma variação de coloração da onça-pintada e ambas pertencem à mesma espécie.  

 

A onça é um bicho solitário e os casais se encontram apenas na época do cruzamento. A cria é de 1 a 4 

filhotes, que permanecem junto à mãe apenas durante os primeiros dois anos de vida. 

 

Fonte: www.cdpara.pa.gov/faueflo/onca.html. 

 

 

 

Texto 6 

 

 

ONÇA-PINTADA 

 

         A onça-pintada é o maior felino das Américas, podendo chegar a até 150 quilos. Alimenta-se 

referencialmente de antas, queixadas, veados, pequenos mamíferos. Também vávrios répteis são importantes em 

sua dieta, tais como o cágado, a tartaruga pequena e o tracajá. A dieta desse felino engloba gambás, primatas 

como os bugios, preguiças, porcos-espinhos e tatus. 

 

 Essa espécie apresenta hábitos crepusculares a noturnos e ocorre nos mais variados ambientes. 

 

 Como está se restringindo a áreas de florestas densas e ainda intactas, a população está cada vez mais 

diminuindo por não encontrar mais seu hábitat natural. O desmatamento acelerado e a caça são os principais 

contribuintes para a rarefação de suas populações na maioria dos países da América do Sul e da América Central. 

Esse é mais um exemplo de que a ação desenfreada e inconsequente do homem pode levar à extinção de algumas 

espécies e consequentemente a um desequilíbrio ecológico no meio. 

 
Fonte: www.cdpara.pa.gov. 
 

 

Texto 7 

 

 

O TUIUIÚ, Jabiru mycteria 

 

 

O tuiuiú, Jabiru mycteria, é a maior ave do Pantanal, e sua distribuição geográfica estende-se do México 

até o norte da Argentina. A espécie é conhecida como ave símbolo do Pantanal, pertencente a família Ciconidade, 

http://www.cdpara.pa.gov/faueflo/onca.html
http://www.cdpara.pa.gov/
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pelo seu tamanho. Seu tamanho pode chegar a atingir até 260 cm de asas, e pode ser observada em pares ou em 

grandes concentrações nas margens de rios, lagos e poças na época da seca. 

 

O levantamento aéreo tem sido usado como um método para monitorar 

a distribuição e abundância dos jacarés e de outras espécies da vida selvagem no Pantanal. 

 

Os pesquisadores Mourão e Coutinho usaram avião para as contagens aéreas de ninhos de tuiuiú em todo 

o Pantanal. A população estimada de tuiuiú, baseada nas contagens de ninhos, foi de 15.800  aves. Os ninhos 

são facilmente vistos nas árvores mais altas, que podem ser usados por muitos anos pelo mesmo casal de tuiuiús. 

A maioria dos ninhos foram construídos em árvores altas, como a piúva e figueira, entre outras.  

 

Este estudo descreve aspectos da biologia reprodutiva dos tuiuiús - densidade de ninhos, tamanho de 

postura e número de filhotes -  em áreas de rios intermitentes no Pantanal da Nhecolândia, na fazenda Campo 

Dora.  

 Verificou-se que o tamanho da ninhada na área da Nhecolândia,  no Pantanal Sul, o tamanho médio de 

ovos foi de 3 a 4 ovos, sendo que o número máximo foi de 5 ovos. E a taxa de eclosão foi alta nesta área, podendo 

ocorrer eclosão de todos os ovos. Em média foram contatos 3 até 5 filhotes por ninho. 

 

Verificou-se que o potencial reprodutivo de tuiuiú na área de rios intermitentes, do Pantanal da 

Nhecolândia é maior do que outras áreas do Pantanal.  

 

Possivelmente, o intervalo de postura dos ovos é a cada dois anos, e isso pode estar relacionado com o 

investimento parental do casal de tuiuiús, e a disponibilidade de ambientes aquáticos no local. 

 

Pesquisas como esta são importantes, pois podem refletir na conservação não só do tuiuiú, como também 

de outras espécies de aves que ocupam os ecossistemas aquáticos. 

  

 

 
Fonte: Adaptação de Levantamento Aéreo de Ninhos de Tuiuiú, Jabiru mycteria, no PantanalSul / Zilca Maria da Silva Campos, Marcos Eduardo Coutinho– 

Corumbá: Embrapa Pantanal, 2004. (Boletim Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento/Embrapa, 56). Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/811106/1/BP56.pdf 
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TUIUIÚ 

 

       O Tuiuiú é o nome de uma ave também conhecida como jaburru, tuim-de-papo-vermelho, no Mato Grosso 

do Sul, e cauauá, no Amazonas. O tuiuiú é considerado a ave-símblo do Pantanal onde vive e é a maior ave 

voadora. No sul do Brasil, é conhecido principalmente como jabiru, enquanto que o nome tuiuiú é usado para 

designar o cabeça-seca (Mycteria americana). 

          O tuiuiú é uma ave pernalta, tem pescoço nu, preto, e, na parte inferior, o papo também nu e vermelho. A 

plumagem do corpo é branca e a das pernas é preta. Ele chega a ter 1,4 metros de comprimento, 1,60 de altura, 

e pesar 8 quilos. Pode chegar a quase 3 metros de envergadura (medida de uma ponta da asa aberta a outra). O 

comprimento do bico tem 30 cm, é preto e muito forte e a fêmea, geralmente, é menor que o macho. 

 

           É uma cegonha; como tal, voa com seu pescoço e pernas esticados, ao contrário das garças e seus pescoços 

encolhidos durante o voo.  

 

            Sua alimentação é basicamente composta por peixes, moluscos, répteis, insetos e até pequenos 

mamíferos.  

             Os ninhos do tuiuiú são os maiores construídos por aves do Pantanal. Ficam localizados nas árvores 

mais altas, seja nos capões espalhados no campo, seja na mata ribeirinha. São reutilizados a cada ano, com 

acréscimo de material. Crescem, dessa forma, até atingirem 1,85m de diâmetro e 70cm de altura, na média. 

Alguns chegam até a 3m de diâmetro.feitos de galhos mais grossos na parte externa, são forrados no interior 

com capins e plantas aquáticas para a postura de 4 ovos, incubados por 60 dias. Os filhotes saem do ninho aos 

3 meses de idade, acompanhando os pais nas primeiras semanas de vida. 

 

Fonte: Adaptação de Aves do Pantanal, Tuiuiú. Disponível em https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuiuiu. Acessado em 30/04/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/tuiuiu
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MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O JACARÉ-DO-PANTANAL 

 

 

Caiman crocodilus yacare 

 

Distribuição: estende-se do norte da Argentina até o sul da bacia Amazônica, mas ocorre principalmente no 

Pantanal. 

 

“Status” populacional: até há pouco tempo tido como “incerto”, principalmente devido à preocupação das 

autoridades com a “ameaça” representada pela caça clandestina. Entretanto, os trabalhos de pesquisadores da 

Embrapa Pantanal2, indicam uma população densa e vigorosa, com abundância estimada para o ano de 1993 

de, no mínimo, 3,5milhões de jacarés adultos em todo o Pantanal. Não há razões para crer que as populações 

de jacarés tenham decrescido desde então. 

 

Alimentação: podem se alimentar de peixes e outros vertebrados aquáticos, e invertebrados, como 

caranguejos, caramujos e insetos. A grande novidade em relação à alimentação do jacaré-do-pantanal é que, ao 

contrário de outros crocodilianos, sua dieta é mais fortemente influenciada pelo hábitat do que pelo seu 

tamanho.3 

 

Tamanho: 10-13 cm ao eclodir do ovo. Segundo a literatura, podem chegar até 2,5 a 3 metros, embora tenham 

sido encontrados jacarés não maiores que 2,5 metros. 

 

Reprodução: nidifica construindo um ninho com folhas e fragmentos de plantas, nas bordas de capões de 

cerradão e mata, ou sobre tapetes de vegetação flutuantes. Desovam de 20 a 30 ovov em uma câmara no 

interior do ninho. O período de nidificação coincide com as enchentes (janeiro a março). Ao contrário dos 

mamíferos, os crocodilianos não possuem heterocromossomo. A temperatura (principalmente) e outras 

condições ambientais de incubação determinam o sexo dos futuros filhotes. 

 

Extraído de www.cpap.embrapa.br/fauna/jacare.html. 

 

 

 

                                                           
2 CAMPOS et al., 1996; Mourão et al., no prelo). 
3 SANTOS et al., 1996. 

http://www.cpap.embrapa.br/fauna/jacare.html
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JACARÉ-DO-PANTANAL 

 

Ordem: Crocodilia 

Família: Alligatoridae 

Nome Popular: Jacaré-do-pantanal 

 

        Caiman crocodilus yacare 

 

        O jacaré-do-pantanal possui como características, um padrão de coloração bastante variado, sendo o 

dorso particularmente escuro, com faixas transversais amarelas, principalmente na região da cauda. Tem 

escamas osteodérmicas bem desenvolvidas. No Pantanal é chamado de jacaré-de-piranha devido à exposição 

visível de seus dentes, uma característica não muito comum entre os aligatorídeos. Os dentes da mandíbula 

podem projetar-se para cima, ultrapassando a maxila superior. 

 

    Os jacarés são animais de hábitos noturnos e durante o dia formam grupos para tomar sol. Alimentam-se de 

peixes, outros vertebrados aquáticos e invertebrados. Sua dieta é mais influenciada pelo habitat do que pelo 

seu tamanho. São ecologicamente importantes, fazendo o controle biológico de outras espécies. Pode viver até 

70 anos.  

[...] 

 
Fonte: Adaptação de Jacaré do Pantanal. Guia da Biodiversidade – fauna/répteis. Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba. Disponível em 

http://meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/observatoriobiodiversidade/guia-da-biodiversidade/fauna/repteis/. Acessado em 04/05/2020. 

 

 

 

 

http://meioambiente.sorocaba.sp.gov.br/observatoriobiodiversidade/guia-da-biodiversidade/fauna/repteis/
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NOTÍCIA 
 

Texto 11 

 

 

Jacaré-açu é o mais novo morador do Zoo de São Paulo 

 

           O novo morador do Zoológico de São Paulo se chama Carimbó, um exemplar macho de jacaré-açu 

(Melanosuchus niger) com 3,92 metros de comprimento e cerca de 300 quilos. Ele veio de um zoológico da 

cidade de Belém – Pará, que teve suas atividades encerradas pelo IBAMA, e precisava urgentemente de um 

local para morar. Os técnicos do Zoo estavam em busca de um crocodiliano de grande porte para ocupar um 

recinto, quando souberam da existência desse jacaré. 

           Devido à distância, foi decidido que o meio mais adequado para o transporte do animal seria via aérea. 

Uma equipe composta por três biólogos, um veterinário e um tratador foi mobilizada para ir até Belém e 

buscá-lo. A viagem durou cerca de 10 horas e não houve sedação do animal, uma vez que este tipo de 

transporte inviabiliza o monitoramento por um veterinário durante o voo, portanto, o jacaré viajou acordado. 

           A caixa para transporte foi elaborada de forma a possibilitar conforto e tranquilidade durante a viagem, 

assim como cuidados com a temperatura ambiente, que foi acordado com a companhia aérea. 

            No dia 11 de novembro de 2015, já no novo recinto, a caixa foi aberta para que ele saísse 

voluntariamente do local. Após cerca de 10 minutos, o jacaré caminhou rapidamente em direção ao tanque 

com água e começou a explorar sua nova casa. Apresentou boa adaptação ao recinto e em poucos dias recebeu 

a primeira alimentação, com ótima aceitação. 

             A dieta no zoológico passou a ser oferecida duas vezes por semana e é constituída por carne de vaca, 

porco, peixe e frango. Durante o período de quarentena foi realizada a coleta de sangue para investigação do 

estado geral do animal, assim como outros exames para avaliação sanitária. O Carimbó vem se mostrando 

bastante curioso, ativo e se alimenta com muita voracidade 

 

FONTE: Jacaré-açu o mais novo morador do zoo de São Paulo. Disponível em https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br, 2016. Acessado em 

04/05/2020. 

 

 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
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Texto  12 

 

Abelhas 

Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas. As mais conhecidas são as comumente denominadas abelhas africanizadas (mistura 
da abelha africana com a européia) que podem causar acidentes, devido a inoculação de veneno com ferrão. Existem também as 
chamadas abelhas nativas, as quais em sua grande maioria não têm ferrão nem veneno (arapuá, jataí, mandaçaia, entre outras) e, 
normalmente, enroscam no cabelo quando importunadas. Como não inoculam veneno, não são passíveis de controle, além de serem 
protegidas por lei ambiental. Encontramos ainda as mamangavas, abelhas grandes e solitárias, com ferrão e veneno, que em geral 
fazem seus ninhos no solo ou em ocos de árvores. 

As abelhas são consideradas insetos úteis porque: 

• contribuem para a fecundação das flores, propiciando aumento da produção de frutos e grãos (polinização); 
• produzem o mel e a geléia real, importantes fontes energética e nutritiva; 
• produzem o própolis a partir de substâncias resinosas dos brotos e cascas de vegetais, o qual atua como antibiótico natural. 

 Na sociedade das abelhas, distinguem-se 3 tipos de indivíduos: rainhas (possuem ferrão, utilizado somente para postura dos ovos), 
zangões (sem ferrão) e operárias (que possuem ferrão). 

Alimentam-se do néctar e pólen que retiram das flores, levando-os para a colméia e armazenando-os em favos, sendo que todo trabalho 
da colméia (coleta de pólen, néctar e própolis, limpeza, defesa, construção de favos e alimentação das larvas) é realizado pelas 
operárias. 

 

Fonte: Secretaria da Saúde. Vigilância em Saúde/ Controle de zoonoses/Animais Sinantrópicos/Abelhas, 19/02/2019. Disponível em:  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/animais_sinantropicos. Acessado em 05/05/2020. 

 

 

Texto 13 

 

 

Curiosidades das abelhas melíferas 

           As abelhas melíferas são responsáveis pela produção do mel, o mais antigo adoçante que se tem 

conhecimento. Pertencem à ordem Hymenoptera, mesmo grupo das formigas e das vespas. Uma colméia de 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/controle_de_zoonoses/animais_sinantropicos
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melíferas pode ter em média 70 mil abelhas, que se dividem em três classes: as operárias, que providenciam a 

alimentação; a rainha que pões ovos; e o zangão, que acasala com a rainha. Uma colônia de tamanho médio 

compreende uma rainha, cerca de cem zangões e mais ou menos 75 mil operárias. 

 

         É um dos insetos mais importantes para o homem, pois seus produtos são de grande utilidade como o 

mel, o própolis, a geléia real e a cera, além de promoverem o importante papel na reprodução das plantas, 

através da polinização. Muitas plantas não existiriam sem a presença das abelhas melíferas. 

 

         Por serem insetos milenares e muito inteligentes, as abelhas melíferas despertam algumas curiosidades, 

que são explicadas pelo pesquisador em abelhas e polinização, Luis Fernando Wolff, o qual vem se dedicando 

há anos em pesquisas sobre a cultura do mel na Estação Experimental de Cascata, da Embrapa Clima 

Temperado em Pelotas/RS. 

 

THIEL, Catarine.Embrapa Clima Temperado. Disponível em: https://www.embrapa.br. Acessado em 30/42020. 

 

 

 

Texto 14 

 

 

Abelhas 

Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à ordem 

Hymenoptera, da superfamília Apoidea, subgrupo Anthophila, e são aparentados das vespas e formigas.  

A espécie de abelha mais conhecida é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criada em larga escala para a 

produção de mel, própolis, geleia real e veneno. 

A espécie de abelha nativa encontrada no Brasil são, geralmente, da tribo  Meliponini, não possuem ferrão e 

são menos agressivas dos que as espécies africanas e a mais conhecida é a jataí Tetragonisca angustula. As 

abelhas com ferrão encontradas comumente no Brasil são espécies híbridas de abelhas europeias e africanas, 

criadas para maior produtividade e resistência.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inseto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apoidea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vespa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Formiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velho_Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geleia_real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meliponini
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tetragonisca_angustula
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Elas são encontrados em todos os continentes, exceto a Antártida, em todos os habitats do planeta onde 

existam plantas de flores polinizadas por insetos. As abelhas, abelhões, e abelhas sem ferrão vivem 

socialmente em colônias.  

Elas estão adaptadas a uma alimentação de néctar e pólen, o primeiro principalmente como uma fonte de 

energia e os último principalmente pelas proteínas e outros nutrientes.  

A polinização que as abelhas fazem é importantíssimo, tanto ecologicamente como comercialmente; o declínio 

em abelhas selvagens aumentou o valor da polinização por colmeias, geridas comercialmente, de abelhas 

melíferas.  

As abelhas variam em tamanho desde minúsculas espécies de abelhas sem ferrão cujas obreiras são inferiores a 

2 milímetros de comprimento,como a Perdita Minima,[2] até à Chalicodoma Plutão, a maior espécie de abelha 

cortadeira, cujas fêmeas podem atingir um comprimento de 39 milímetros .  

A apicultura tem sido praticada há milênios, desde pelo menos os tempos do Antigo Egito e da Grécia Antiga. 

Além do mel e da polinização, as abelhas produzem cera de abelha, geléia real e própolis. As abelhas têm 

aparecido na mitologia e folclore, através de todas as fases da arte e da literatura, desde os tempos antigos até 

os dias atuais.  

Fonte: Adaptação de Abelhas. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abelha. Acessado em 05/05/2020. 

 

 

 

Texto 15 

 

 

FORMIGAS-GIGANTES 

A formiga-gigante (Dinoponera gigantea), também conhecida como falsa-tocandira, é originária da região Amazônica. É chamada 

de formiga gigante devido ao seu tamanho de aproximadamente 2,5 cm. São formigas onívoras, porém com maior tendência aos 

hábitos carnívoros. Possuem veneno fatal quando injetado nas suas presas, que constituem insetos, lesmas e até mesmo pequenos 

lagartos. Esse veneno não é prejudicial ao homem, a não ser que o indivíduo seja alérgico, podendo trazer sérias complicações. 

Ao contrário da maioria das espécies de formigas, as colônias de falsa-tocandira não apresentam rainha. Elas são constituídas 

exclusivamente por operárias, que são as formigas que estão sempre em atividade e só trabalham em benefício do formigueiro. O 

que ocorre na colônia é uma disputa entre as operárias, que pode levar dias, com pausa para descansos. A vencedora torna-se a 

formiga dominante da colônia, posição semelhante a da rainha de outras espécies, passando a ser o indivíduo reprodutor. Quando 

a formiga dominante morre, novas disputas são realizadas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abelha#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chalicodoma_pluto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apicultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abelha
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O formigueiro da falsa-tocandira é construído em um buraco escavado no solo a cerca de 40 cm de profundidade e pode ter de 1 a 

8 entradas. Todas as operárias, inclusive a dominante, têm o mesmo tamanho e a mesma forma, ficando difícil o reconhecimento 

de cada indivíduo. As colônias de formigas do gênero Dinoponera não são grandes, podendo variar de 10 a 120 indivíduos. 

Apesar das formigas em geral incomodarem os seres humanos, elas desempenham funções no meio ambiente que ajudam a manter 

o equilíbrio ambiental, podendo fazer parte da alimentação de outros animais ou até mesmo auxiliar na decomposição de matéria 

orgânica, uma vez que podem se alimentar de organismos mortos. 

 

 

Fonte: Formigas Gigantes. Fundação Zoológico de São Paulo. Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www.zoologico.com.br/animais/invertebrados/formigas-gigantes/. https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br . Acessado em 05/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zoologico.com.br/animais/invertebrados/formigas-gigantes/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
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PICA-PAU-DE-BANDA-BRANCA 

  O pica-pau-de-banda-branca apresenta duas subespécies no Brasil: Dryocopus lineatus lineatus e Dryocopus 

lineatus erythrops. 

O pica-pau é reconhecido por seu bico forte e reto, com o qual martela as árvores com força – o que fez com 

que precisasse de uma adaptação do crânio e da musculatura para a proteção para o cérebro contra o excesso de 

trepidação. A musculatura do pescoço é muito forte, o bico é pontiagudo como se fosse uma pinça e sua língua 

é extremamente longa, podendo ser cinco vezes maior que o bico. 

Das espécies de pica-pau é uma das mais encontradas e maiores, medindo cerca de 33 cm de comprimento. Dono 

de um topete vermelho, apresenta ainda garganta manchada; asas, peito superior e lados da cabeça pretos; faixa 

branca que se estende do bico às laterais do peito; barriga branca e listrada de preto. 

Alimenta-se principalmente de insetos, dando batidas na madeira em busca de larvas, apreciando também 

formigas, sementes e frutos, como o abacate. Abriga-se, dorme e constrói seu ninho nos ocos das árvores, os 

quais correspondem exatamente ao seu tamanho, impedindo assim a entrada de predadores maiores. Na época 

reprodutiva a fêmea põe em média de 2 a 3 ovos e o macho participa do cuidado com as proles. 

Sua distribuição ocorre em todo o Brasil e também do México à Bolívia, Paraguai e Argentina. Vive solitário 

ou aos pares, na mata e no cerrado, onde pode habitar plantações. 

Possui características físicas que diferenciam machos e fêmeas. O macho apresenta a cor vermelha na região 

anterior da cabeça e numa faixa próxima ao bico, enquanto a fêmea , a cor preta na região anterior da cabeça, 

mas sem a faixa vermelha. 

Fonte: Adaptação de Animais/Aves/Pica-pau-de-banda-branca. Fundação Zoológico de São Paulo. Disponível em: 

http://www.zoologico.com.br/animais/aves/pica-pau-de-banda-branca. Acessado em 05/05/2020. 

 

  

http://www.zoologico.com.br/animais/aves/pica-pau-de-banda-branca


170 

 

 

 

 

 

 

✓ REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais – língua portuguesa: ensino 

de primeira a quarta série. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

________. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. v. 3 [Conhecimento do Mundo]. 

________. Parâmetros em ação – alfabetização. Brasília: MEC/SEF, 1999. 

________. Projeto Escola Ativa – livro do professor(a). Brasília: MEC/SEF/Fundescola, 2000. 

________. Programa de formação de Professores alfabetizadores. Brasília: MEC/SEF, 2001. 

________. Referencial de formação de Professores. São Paulo: Centro de Educação para a Ação Comunitária (Cedac), 2002. 

________. Ministério da Educação. Livro do estudante Vol. 1: adivinhas, canções, cantigas de roda, parlendas, poemas, 

quadrinhas e trava-línguas. Fundescola /Projeto Nordeste/Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília, 2000. 

BUENOS AIRES. Secretaria de Educación. Actualización curricular – EGB lengua – documento de trabajo n. 2. Buenos Aires: 

Dirección de Currículo, 1996. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetizando sem o BÁ-BÉ-BI-BÓ-BU. São Paulo: Scipione, 1999. 

CARVALHO, A. F. et alii. Alfabetização – ponto de partida. São Paulo: Sarandi, 2005. 

CEDAC – Centro de Educação para a Ação Comunitária. Carta aos Professores rurais de Ibiúna. São Paulo: Cedac, 2002. 

________. E-mails pedagógicos. São Paulo: Cedac/Instituto Telemar de Educação, 2004. 

________. Livro do diretor: espaços, pessoas e escolas. São Paulo: Cedac, 2002. 

________. Referencial de formação de Professores. São Paulo: Cedac, 2002.  

COLOMER, T. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

COLL, C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 1994. 

CURTO MARUNY, L. (Org.). Escrever e ler. Porto Alegre: Artmed, 2000. v. 1. 

FERREIRO, E. Passado e presente dos verbos ler e escrever. São Paulo: Cortez, 2002. 

GNERRE, M. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1985. 

HOFFMANN, Jussara. O jogo do contrário em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

KLEIMAN, A. B. (Org.). Os significados do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 1995. 

________. Texto e leitor. Campinas: Pontes/Unicamp, 1989. 

LERNER, D., PIZANI, A. P. A aprendizagem da língua escrita na escola: reflexões sobre a proposta pedagógica construtivista. Porto 

Alegre: Artmed, 1995. 

LERNER, D. É possível ler na escola? In: ________. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Trad. Ernani Rosa. 

Porto Alegre: Artmed, 2002. pp. 74-102. 

SMITH, F. Leitura significativa. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

________. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986. 

TEBEROSKY, A. Reflexões sobre o ensino da leitura e da escrita. Campinas, Petrópolis: Edunicamp, Vozes, 1993. 

________. (Org.). Contextos de alfabetização inicial. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2000. 

WELLS, G. Condiciones para una alfabetización total. Cuadernos de Pedagogía, Barcelona, n. 179, p. 11-15, 1990. 



171 

 

 

 

 

 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. São Paulo: Artmed, 1998. 

 

EMAI & LER E ESCREVER 

ENSINO FUNDAMENTAL – VOLUME 2 

 
 
COORDENADORIA PEDAGÓGICA 

Coordenador: Caetano Pansani Siqueira Assessor Técnico: Vinicius 

Gonzales Bueno 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR E DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretora: Valéria Arcari Muhi 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – CEIAI 

Diretora: Mariana Sales de Araújo Carvalho 

EQUIPE CURRICULAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL – CEIAI 

Ana Aline Padovezi Rossi, Kristine Martins, Mariana Sales de Araújo Carvalho, Noemi Devai, Roberta  Nazareth  de  Proença  Silveira, Sônia 

de Oliveira N. Alencar, Tatiana Pereira de Amorim Luca 

 

 

MATEMÁTICA 

EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, LEITURA CRÍTICA E VALIDAÇÃO DO MATERIAL À LUZ DO CURRÍCULO 

PAULISTA 

Benedito de Melo Longuini (Especialista) – DE Pirassununga; Helena Maria Bazan – DE Ribeirão Preto; Kelly Fernanda Martins Pezzete – DE Leste 

1; Marcia Natsue Kariatsumari – DE Suzano; Mônica Oliveira Nery Portela – DE Carapicuiba; Norma Kerches de Oliveira (Especialista) – DE 

Campinas Leste; Ricardo Alexandre Verni (Especialista) – DE Andradina; Sandra Maria de Araujo Dourado (Especialista) – DE Araraquara; Simone 

Aparecida Francisco Scheidt (Especialista) – DE Mogi Mirim e Equipe CEIAI. 

Assessor Técnico Teórico Pedagógico: Ivan Cruz Rodrigues. 

Análise e Revisão Final: Equipe do Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – CEIAI. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

EQUIPE DE ATUALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, LEITURA CRÍTICA E VALIDAÇÃO DO MATERIAL À LUZ DO CURRÍCULO 

PAULISTA 

Angela Maria de Oliveira – DE Mogi das Cruzes; Cláudia Barbosa Santana Mirandola – DE Suzano; Claudineide Lima Irmã DE – Guarulhos Sul; Daniele 

Eloise do Amaral 

S. Kobayashi – DE Campinas Oeste; Elaine Viana de Souza Palomares – DE Bauru; Gisleine Ap. Rolim L. Araújo – DE Itapetininga; Lilian Faria de 

Santana A. Marques – DE São José dos Campos; Nelci Martins Faria – DE Centro Oeste; Camila Morais Maurício – Secretaria Municipal de Educação 

de Jacareí e Equipe CEIAI. 



172 

 

 

 

 

 

Análise e Revisão Final: Equipe do Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – CEIAI. 

 

 

Conferimos créditos também à Prof.ª Dr.ª Célia Maria Carolino Pires, pela concepção e supervisão do projeto EMAI 1ª edição, bem como a 

todos os Técnicos da Equipe Curricular dos Anos Iniciais e aos Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos das Diretorias de Ensino 

que participaram da elaboração e revisão dos materiais nas edições anteriores, que compreendem o período de 2013 a 2018. 


