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Prezado professor
Este guia é parte do Programa Ler e Escrever que chega ao seu oitavo 

ano presente em todas as escolas de anos iniciais da Rede Estadual bem 

como em muitas das 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. Leitura e escrita em seu sentido mais amplo e efetivo. Vimos tra-

balhando na formação de crianças, jovens e adultos 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 (SEE) em desenvolver uma política 

visando ao ensino de qualidade.

Ao longo dos últimos anos, foram muitas as ações que concretizam 

essa política, entre elas o programa Educação – Compromisso de São Paulo, 

que tem como principais objetivos fazer a rede estadual de ensino alcançar 

níveis de excelência e valorizar a carreira do professor. Com ele espera-se 

que o Estado de São Paulo conquiste importantes desafios, como a univer-

salização do ensino fundamental, o combate à evasão, a grande ampliação 

da oferta do ensino médio, a implementação de um novo currículo (com 

os programas Ler e Escrever e São Paulo Faz Escola), o desenvolvimento 

de materiais de apoio a professores e alunos, o Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), a implantação da 

progressão por mérito e do bônus por desempenho e a criação da Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (Efap).

O norte está estabelecido, os caminhos foram abertos, os instrumen-

tos foram colocados à disposição. Agora é o momento de firmar os alicerces 

para que tudo o que foi conquistado permaneça. Assim, é tempo de deixar 

que cada escola e cada Diretoria de Ensino, com apoio da SEE, assumam, 

cada vez mais, a responsabilidade pela tomada de decisões, a iniciativa pela 

busca de soluções adequadas para sua região, sua comunidade, sua sala de 

aula. Sempre sem perder de vista cada aluno e sua capacidade de aprender.

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Caro professor

Ao final dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, é esperado que to-

dos os alunos já possam ler e escrever convencionalmente, por si mesmos. 

No entanto, apesar de todos os esforços, nem sempre essa meta é atingi-

da. Assim, a Secretaria de Estado da Educação decidiu implementar o RI – 
Recuperação Intensiva, uma ação direcionada especificamente para esses 

alunos, para que eles aprendam cada vez mais durante o ano e cheguem ao 

final dos Anos Iniciais com excelentes resultados.

Os grupos de RI foram constituídos com um número menor de alunos 

com o intuito de viabilizar o acompanhamento mais individualizado dos que 

necessitam de sua presença e, ao mesmo tempo, o trabalho das demais 

crianças do grupo. A sala possui menos carteiras ocupadas e, portanto, 

pode ser reorganizada de várias formas diferentes. Mas, qualquer mudan-

ça exige reflexões baseadas em critérios didáticos (rodas de conversa com 

as crianças para discutir assuntos da vida em grupo, agrupamentos para 

as atividades de escrita, planejamento de boas propostas para diferentes 

alunos da turma, organização da sala para as discussões coletivas sobre 

como se escreve ou sobre assuntos que estão envolvidos no projeto da 

sala, entre outros).

A você, professora ou professor, que decidiu encarar o desafio de 

ensinar uma turma de RI, damos os parabéns, pois trata-se de alunos que 

não conseguiram se alfabetizar convencionalmente ao longo dos anos e, 

portanto, passaram parte de seu tempo escolar sem terem como acom-

panhar o restante da turma. Duvidam da própria capacidade de aprender, 

geralmente têm um autoconceito muito ruim e sua autoestima é baixa. 

Por isso, é fundamental que em nenhum momento sejam vistos e trata-

dos como “a turma dos alunos difíceis”, ou “dos que não vão aprender 

nunca”. Pelo contrário: seus alunos precisam de maior tempo para ler e 

escrever convencionalmente, com a sua intervenção e seu compromisso 

de ensiná-los durante este ano.

Para tanto, nas primeiras semanas de aula, será necessário fazer um 

trabalho direcionado não só para as aprendizagens dos conteúdos do Mate-

rial, mas principalmente para a construção de um vínculo de confiança entre 

você e os alunos e entre os próprios alunos – assim, a interação torna-se 

importante para o processo de aprendizagem.
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A sua atenção para esse aspecto, somada ao sucesso que, esperamos, 

os alunos terão nas atividades propostas, irá fazer com que, aos poucos, co-

mecem a resgatar a crença na própria capacidade de aprendizagem e na escola 

como local em que podem aprender.

Você, professor(a), receberá apoio para se guiar nessa difícil tarefa no 

Material do Professor, com todas as orientações necessárias para que possa 

acompanhar a aprendizagem dos seus alunos.

Este guia e a Coletânea de Atividades compõem um conjunto de ma-

teriais impressos que servirão para articular a formação continuada dos pro-

fessores de 5º ano RI na ATPC com seu planejamento e sua atuação em sala 

de aula. Teoria e prática se complementam, ação-reflexão-ação se sucedem; 

planejamento, intervenções didáticas e avaliação dialogam permanentemente.

As propostas contidas nesse guia de planejamento e orientações didá-

ticas foram produzidas tomando-se como referência as expectativas de apren-

dizagem para o 5º ano RI dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e é mais 

uma ferramenta que visa auxiliá-lo no planejamento de situações didáticas de 

leitura e escrita, de modo a favorecer um ensino eficaz e uma aprendizagem 

efetiva de todos os seus alunos.

Conforme proposto pelo programa Ler e Escrever, a grande prioridade em 

nossa rede de ensino é a formação de leitores e escritores competentes. Para 

isso, é preciso que os alunos possam interagir, a partir da leitura e da escrita, 

com textos de gêneros diferentes e com distintos propósitos sociais.

Nesse sentido, as propostas que encontrará no material consideram 

tanto a aprendizagem de aspectos discursivos da linguagem e padrões de 

escrita como o desenvolvimento da competência leitora em suas diversas 

dimensões, o que exige que os alunos tenham acesso a diferentes gêneros 

linguísticos para que possam conhecê-los e observem suas funções e estru-

turas de organização.

As opções de organização do tempo didático, conforme têm sido obser-

vadas em outras publicações do programa, são pelo trabalho com projetos e 

sequências didáticas e pela proposta de atividades permanentes de leitura, 

escrita e análise e reflexão sobre a linguagem e a língua.

Nenhum material, por melhor que seja, substitui as ações pontuais do 

professor, entretanto, um planejamento consistente, com acompanhamento e 

recursos didáticos disponíveis, pode permitir que o professor se concentre na-

quilo que é mais relevante: a aprendizagem de seus alunos.

Este material está organizado em quatro blocos que contribuirão para a 

organização da rotina e aprofundamento de estudos, como segue:
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 • Primeiro bloco: traz uma discussão sobre as práticas sociais de leitura e de 
escrita na escola.

 • Segundo bloco: encontra-se tudo o que se espera que as crianças aprendam 
ao longo deste ano, ou seja, as expectativas de aprendizagem, que passaram 
por um processo de revisão para atender à especificidade dessa faixa etária, 
além de discutir sobre a avaliação das aprendizagens dos alunos.

 • Terceiro bloco: traz orientações gerais sobre a organização da rotina do Quin-
to ano RI e dicas práticas para seu planejamento.

 • Quarto bloco: é neste bloco que estão localizadas as propostas de situações 
didáticas, como as atividades permanentes, que deverão permear a rotina de 
ensino do professor e de aprendizagem dos alunos, ao longo do ano letivo. Co-
mo atividades permanentes, com foco na análise e reflexão sobre o sistema 
de escrita, teremos o trabalho com a leitura e escrita de nomes próprios, lis-
tas, adivinhas e cruzadinhas além das atividades permanentes dirigidas para 
ortografia em “Para gostar de ler”.

Neste material você também encontrará a Roda de Jornal, a Roda de 
Leitura e a Roda de Curiosidades. A primeira possibilita que os alunos te-

nham acesso a um portador de textos que fornece informações diversifica-

das e atualizadas, para que, assim, dominem um importante instrumento da 

vida cotidiana. Na segunda, os alunos compartilharão suas leituras de livros 

do acervo da sala, da sala de leitura ou trazidos de casa, para que adquiram 

o hábito de ler, sintam prazer e se tornem, assim, leitores autônomos. E, na 

última, terão acesso à leitura de gêneros de divulgação científica, fundamen-

tais para que continuem aprendendo durante o processo de escolarização e 

também para a vida, além de possibilitar a ampliação do conhecimento de 

mundo. Além disso, também há sugestões de trabalho com atividades perma-

nentes de alfabetização (leitura e escrita).

No primeiro semestre, você encontrará uma proposta de sequência 
didática: “Leitura de Poemas” para que os alunos conheçam um pouco 

mais esse gênero textual, ampliem o repertório de poemas, declamem, des-

cubram as formas de escrita dos poetas e se encantem com esse tipo de 

texto. É interessante que você os incentive a declamar poemas que apren-

deram e sabem de cor para outras classes da escola. Isso os colocará em 

evidência e lhes dará prestígio no grupo escolar. Situações como essas, nas 

quais os alunos estão envolvidos ativamente, são fundamentais na forma-

ção de vínculos favoráveis com a escola.

Além da sequência, o material também conta com o projeto didáti-
co “Jogos”, no qual os alunos terão a oportunidade tanto de ler e escrever 
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diversos textos instrucionais (regras de jogos), como de conhecer muitos 

tipos de jogos para se divertir e ensiná-los a outras pessoas. Na escola, a 

melhor forma de ensinar as práticas sociais de leitura e escrita é propor aos 

alunos situações em que, de fato, tenham de produzir textos para comuni-

car algo a alguém – e os projetos são uma boa alternativa nesse caminho.

Desde o início, o projeto e seu produto final (um livro de jogos) deverão 

ser compartilhados com os alunos, que irão colaborar inclusive na definição 

do tema e do destinatário. Por exemplo: jogos para todas as idades; jogos 

dos tempos dos avós para os meninos de hoje; jogos de tabuleiro para a 

sala de leitura; jogos para alunos pequenos da Escola de Educação Infantil 

mais próxima; jogos para crianças deficientes visuais de uma instituição es-

pecífica etc. A escolha do destinatário e o produto final devem sempre ser 

compartilhados para dar sentido e significado a tudo o que os alunos terão 

de ler, escrever e estudar no processo de produção.

O Projeto Didático “Contos de Assombração” trabalhará com o gê-

nero textual Conto. Tem como propósitos didáticos que os alunos apren-

dam sobre a linguagem escrita própria dos contos, especificamente de 

assombração, além da reescrita e procedimentos próprios da produção 

textual: planejamento, produção e revisão. Como produto deste projeto, 

os alunos produzirão um livro com coletâneas de contos e também farão 

uma apresentação oral para lançamento do livro, com leitura em voz alta 

pelos alunos para os convidados de honra, que receberão o livro auto-

grafado pelos autores.

Para o segundo semestre, foram selecionados a sequência didática 
“ler para saber mais sobre o nosso corpo”, cuja proposta envolve ler di-

ferentes exemplos de um mesmo gênero (divulgação científica), sobre um 

mesmo tema (curiosidades sobre nosso corpo), compartilhando com os alu-

nos o propósito da leitura. Os objetivos dessa sequência são os seguintes: 

aprender mais sobre artigos de divulgação científica; aprender procedimen-

tos de leitor competente (o aprendizado da leitura envolve aprender proce-

dimentos de leitor); e, complementando, conhecer informações importantes 

e interessantes sobre nosso corpo.

Além dessa sequência didática, temos a Sequência “Ler para estudar 
sobre a cultura afro-brasileira”. Nela os alunos serão convidados a ler diver-

sos textos sobre a cultura afro-brasileira e, também, aprofundar e ampliar 

os conhecimentos em torno dessa temática é fundamental para a construção 
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de uma identidade mais completa e de uma autoestima fortalecida, até por-

que uma parcela significativa de nossa sociedade é afrodescendente. 

“Mitos e lendas” é a proposta de Projeto Didático para o segundo 
semestre; tem o propósito de desenvolver a competência dos alunos para a 

leitura e a reescrita de textos, utilizando a linguagem própria desses gêne-

ros textuais. Os procedimentos adotados no encaminhamento das ativida-

des são muito importantes para que os alunos se envolvam no processo de 

produção escrita e aprendam a planejar, produzir e revisar textos.

O foco do processo são a leitura de alguns mitos e lendas e a rees-

crita de um mito e, ou, uma lenda. Quanto à reescrita, você sabe que não 

é uma reprodução literal, mas a criação da versão própria de um texto exis-

tente. Para isso, você precisa garantir algumas condições didáticas, como o 

acesso dos alunos a uma diversidade de textos do mesmo gênero e, neste 

projeto, a distintas versões de uma mesma história.

Esperamos que este material ajude não apenas a planejar o dia a 

dia com seus alunos, mas, principalmente, a tornar este ano da escolari-

dade repleto de experiências de sucesso, deixando as crianças confiantes 

na sua capacidade de aprender e os professores seguros em suas com-

petências de ensinar.

Bom trabalho!

Equipe CEFAI
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1
VAMOS COMEÇAR ESCLARECENDO. Este é um 
guia para seu planejamento. E não “o seu pla-
nejamento”, todo ele já descrito, passo a passo. 
Pelo contrário, como guia, este material orienta, 
indica caminhos possíveis, propõe alternativas...

2
O USO DESTE GUIA ESTÁ VINCULADO À SUA 
FORMAÇÃO. Este material deverá ser tratado 
como subsídio para discussões nas Aulas de 
Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPC. Do mes-
mo modo, ele será tratado na formação que os 
professores coordenadores estão fazendo junto 
à equipe do Programa Ler e Escrever. Ou seja, 
ele não está pronto e acabado – é, sim, ponto de 
partida para reflexões das equipes das escolas.

3
O PLANEJAMENTO DO TRABALHO EM SALA 
DE AULA É FRUTO DE UM PROCESSO COLETIVO 
que se enriquece e amplia à medida que ca-
da professor, individualmente, avança em seu 
percurso profissional. Converse, compartilhe e 
debata com os demais professores, principal-
mente os do 5º ano.

Como utilizar este guia

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   22 05/11/14   20:12



BLOCO 1

INTRODUÇÃO
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RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 25

Ler e Escrever 
em primeiro lugar

Este material é parte do Programa Ler e Escrever que está presente 

em todas as salas de aula do Estado. Não é um programa que se pretenda 

original — pelo contrário, visa a retomar a mais básica função da escola: 

propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita. Também não traz grandes 

inovações ou novidades: por um lado, é uma decorrência natural do Progra-
ma Letra e Vida — já bastante conhecido dos educadores da Rede Estadual 

—; por outro, é fruto de um Programa iniciado na Rede Municipal de Educa-

ção da cidade de São Paulo em 2006.

Quando um estudante não se alfabetiza plenamente no começo de 

sua escolaridade, fica sem condições de seguir aprendendo os conteúdos 

das diversas áreas de conhecimento e isso compromete seu avanço ao 

longo das séries. O resultado, que podemos ver nos dados do Inaf1, é que 

o jovem sai da escola sem as competências essenciais para se inserir no 

mundo do trabalho, usufruir plenamente da cultura, participar ativamente da 

sociedade e, assim, exercer integralmente a cidadania.

O momento não é de procurar culpados por não termos resolvido 

essa questão até agora. A hora é de dividir responsabilidades e, com o 

empenho de todos, reverter esse quadro. Então, ao decidir colocar como 

meta prioritária a alfabetização plena dos alunos até os 7 anos, esta ges-

tão assumiu um compromisso com seus educadores, com os alunos e 

com a sociedade.

A classe de RI – Recuperação Intensiva é uma de nossas ações dire-

cionadas para a recuperação das aprendizagens dos alunos que, no caso do 

RI 5º ano, passaram por alguns anos de escolaridade sem se alfabetizar e 

não têm condições de seguir aprendendo nos anos finais do Ensino Funda-

mental. Como já se encontram em defasagem idade-série e com a autoes-

tima comprometida, queremos garantir-lhes um atendimento diferenciado: 

um material feito especialmente para eles, classes com menor número de 

1 O Inaf – Indicador de Alfabetismo Funcional mede os níveis de alfabetismo funcional da população 
brasileira adulta. O objetivo do Inaf é oferecer à sociedade informações sobre as habilidades e 
práticas de leitura, escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos.
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26 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

alunos e você, professor(a), acompanhado(a) de perto por seu professor 

coordenador, comprometido(a) com os avanços de sua turma.

Vocês, professores, são peças-chave neste processo, pois são vocês 

que, dia após dia, estão com os alunos. Entretanto, cabe a nós, gestores 

de políticas públicas, apoiá-los, subsidiá-los e compartilharmos a respon-

sabilidade por essa tarefa. Por isso, seguimos concentrando esforços e in-

vestindo na formação continuada de educadores e gestores das escolas e 

Diretorias de Ensino, adquirindo acervos de livros, melhorando as condições 

físicas e institucionais da Rede e disponibilizando recursos e materiais de 

apoio para tornar viável o alcance desse objetivo.

Não é um caminho suave. Mas, quando nos depararmos com meninos 

e meninas de 8 anos lendo poemas, receitas, histórias, notícias e outros 

gêneros, e escrevendo cartas, histórias, receitas, notícias e outros, certa-

mente vamos ter a grata sensação de quem, de fato, cumpriu uma nobre e 

importante missão.
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RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 27

As práticas sociais de leitura 
e de escrita na escola

“Há crianças que ingressam no mundo da linguagem escrita através 
da magia da leitura e outras que ingressam através do treino das 
tais habilidades básicas. Em geral, os primeiros se convertem em 
leitores, enquanto os outros costumam ter um destino incerto.”

Emília Ferreiro, Passado e presente dos verbos ler e escrever  

(São Paulo: Cortez Editora, 2002) 

Na tradição escolar, o aprendizado da decifração foi durante muito 

tempo definido como conteúdo de leitura. Emitir sons para cada uma das 

letras era uma situação vista como ilustrativa da aprendizagem da leitura. 

Hoje sabemos que não basta ler um texto em voz alta para compreender 

seu conteúdo, e a decifração é apenas uma das muitas competências en-

volvidas na leitura. Ler é, acima de tudo, atribuir significado. Além disso, se 

queremos formar leitores plenos, usuários competentes da leitura e da es-

crita em diferentes esferas e participantes da cultura escrita, não podemos 

considerar alfabetizado quem sabe apenas o suficiente para assinar o nome 

e tomar ônibus. Não estamos falando de uma tarefa simples: ela implica a 

redefinição dos conteúdos de leitura e de escrita. Trata-se não mais de ensi-

nar a língua, com regras e em partes isoladas, mas de incorporar as ações 

que envolvem textos e ocorrem no cotidiano.

No dia a dia, nós lemos com os mais diferentes propósitos: obter 

informações sobre a atualidade, localizar endereços e telefones, prepa-

rar uma receita, saber notícias de pessoas queridas; e também para to-

mar decisões, pagar contas, fazer compras, viver situações de diversão 

e de emoção.

E a escrita, por sua vez, é usada nas mais variadas situações, com di-

ferentes intenções e para nos comunicarmos com distintos interlocutores: 

dar notícias a pessoas distantes, fazer uma solicitação ou uma reclamação, 

não esquecer do que é preciso comprar, prestar contas do trabalho feito, 

anotar um recado e assim por diante.
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28 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Tais ações podem e devem ser aprendidas, para que se traduzam em 

comportamentos de leitor e de escritor. E esses comportamentos precisam 

ser ensinados. Claro que é necessário aprender o sistema de escrita e seu 

funcionamento; essa aprendizagem pode ocorrer em situações mais próxi-

mas das que são vividas na prática e com textos de verdade, escritos com 

a intenção de comunicar algo.

Trata-se, portanto, de trazer para dentro da escola a escrita e a leitura 

que acontecem fora dela e incorporar na rotina a leitura feita com diferen-

tes propósitos e a escrita produzida com distintos fins comunicativos, para 

leitores reais. Enfim, de propor que a versão de leitura e de escrita presente 

na escola se aproxime ao máximo da versão social, para que nossos alunos 

se tornem verdadeiros leitores e escritores.
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BLOCO 2

EXPECTATIVAS 
DE APRENDIZAGEM 
E AVALIAÇÃO
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RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 31

Expectativas de aprendizagem 
para o 5º ano RI 
do Ensino Fundamental

Sabemos que os alunos da Recuperação Intensiva necessitam de situações 
didáticas que auxiliem a recuperar o tempo perdido e avançar em seu percurso de 
aprendizagem. Por isso, será necessário planejar boas situações de leitura, escrita 
e produção de textos, ora aproveitando as sugestões apresentadas no material do 
aluno, ora complementando os projetos com outras propostas desafiadoras para 
seus alunos. 

Para tanto, apresentamos as expectativas de aprendizagem para o 5º ano RI 
que auxiliará na elaboração dessas atividades para atender ao proposto.

Ao final do 5º ano RI do Ensino Fundamental, o aluno deverá ser 
capaz de, pelo menos2:

 � participar de situações de intercâmbio oral do cotidiano escolar, tanto as 
menos formais quanto as mais formais (como seminários, mesas-redondas, 
apresentações orais de resultados de estudo, debates, entre outros): ou-
vindo com atenção, intervindo sem sair do assunto tratado, formulando e 
respondendo perguntas, justificando suas respostas, explicando e compre-
endendo explicações, manifestando e acolhendo opiniões, argumentando e 
contra-argumentando;

 � participar de debates sobre temas da atualidade alimentados por pesquisas 
próprias em jornais, revistas e outras fontes; 

 � planejar e participar de situações mais formais de uso da linguagem oral no 
âmbito escolar (como seminários, mesas-redondas, apresentações orais de 
resultados de estudo, debates, entre outros), sabendo utilizar alguns proce-
dimentos de escrita e recursos para organizar sua exposição;

 � apreciar textos literários e participar dos intercâmbios posteriores à leitura3 
em diferentes situações como, por exemplo, a Roda de Leitores; 

2 São Paulo (Estado) Secretaria de Educação. Expectativas de aprendizagem de Língua Portuguesa 
dos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. 2013. Elaboração: Kátia Lomba Bräkling. 
Colaboração: Grupo Referência de Língua Portuguesa, Formadoras do Programa Ler e Escrever e 
Equipe Cefai. Supervisão Pedagógica: Telma Weisz.
Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12-3-2014).

3 A natureza desta participação e como ela evolui será tratada nas orientações didáticas. Disponível 
em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12-3-2014).
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 � ler textos para estudar os temas tratados nas diferentes áreas de conhecimento 
(como, por exemplo, textos de enciclopédias, textos que circulam na internet, pu-
blicados em jornais impressos, revistas, etc.), em parceria ou individualmente;

 � utilizar – no processo de ler para estudar ou de informar-se para produzir no-
vos textos – procedimentos como: copiar a informação que interessa, grifar 
trechos, fazer anotações, organizar esquemas que sintetizem as ideias mais 
importantes do texto e as relações entre elas etc.;

 � selecionar textos no processo de estudo e pesquisa, em diferentes fontes apoian-
do-se em títulos, subtítulos, imagens, negritos, em parceria ou individualmente;

 � ler, por si mesmo, textos de diferentes gêneros (como contos, fábulas, mi-
tos, lendas, crônicas, poemas, textos teatrais, da esfera jornalística etc.), 
apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as características 
de seu portador, da linguagem própria do gênero e do sistema de escrita;

 � no processo de leitura de textos, utilizar recursos para compreender ou su-
perar dificuldades de compreensão (como, por exemplo, pedir ajuda aos 
colegas e ao professor, reler o trecho que provoca dificuldades, continuar a 
leitura com a intenção de que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou 
consultar outras fontes, entre outros procedimentos);

 � reescrever, em parceria ou individualmente, histórias conhecidas, modificando 
o narrador ou o tempo ou o lugar, recuperando as características da lingua-
gem escrita e do registro literário4;

 � produzir textos de autoria em parceria ou individualmente (como, por exemplo, 
cartas de leitor; indicações literárias; textos expositivos sobre temas estuda-
dos em classe; textos da esfera jornalística dentro de projetos de produção 
de jornais – murais ou impressos), utilizando recursos da linguagem escrita 
e o registro adequado ao texto (jornalístico, acadêmico-escolar etc.); 

 � produzir contos de autoria, em parceria ou individualmente, utilizando recur-
sos da linguagem escrita e do registro literário;

 � no processo de reescrita de textos e de produção de textos de autoria: pla-
nejar o que vai escrever considerando o contexto de produção; textualizar, 
utilizando-se de rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto para controlar a 
progressão temática quanto para avançar nos aspectos discursivos e textuais;

 � participar de situações de revisão de textos realizadas coletivamente, em 
parceria com os colegas ou individualmente, considerando em diferentes 
momentos as questões da textualidade (coerência, coesão – incluindo-se a 
pontuação)5 e a ortografia, depois de finalizada a primeira versão.

4 Esse tema será discutido nas orientações didáticas. Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.
br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12-3-2014).

5 As questões relativas à coesão e à coerência em cada ano serão tratadas nas orientações didáticas. 
Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12-3-2014).
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PADRÕES DE ESCRITA
Pontuar corretamente final de frases, usando inicial maiúscula.

 � Segmentar corretamente a palavra na passagem de uma linha para outra.

 � Pontuar corretamente os elementos de uma enumeração.

 � Pontuar corretamente passagens de discurso direto em função das restrições 
impostas pelos gêneros narrativos.

 � Reduzir os erros relacionados à transcrição da fala.

 � Representar marcas da nasalidade de forma convencional.

 � Respeitar regularidades contextuais. Por exemplo:

 J o uso do S ou Z, R ou RR, G ou GU, C ou QU;

 J o uso de E ou I no final de palavras que terminam com som de I;

 J o uso de M, N, NH ou ˜ para grafar todas as formas de nasalização da-
nossa língua (ex: campo, canto, pão, entre outras).

 � Respeitar as regularidades morfológicas. Por exemplo:

 J cantarão, beberão, partirão e todas as formas da 3ª pessoa do plural 
no futuro se escrevem em ÃO, enquanto todas as outras formas da ter-
ceira pessoa do plural em todos os tempos verbais se escrevem com M 
no final (ex: cantam, cantavam, bebam, beberam. (Veja a oposição não 
só entre futuro e passado, mas entre o futuro do indicativo e todos os 
demais tempos verbais.)

 � Escrever corretamente palavras de uso frequente.

 � Acentuar palavras de uso comum.

 � Aplicar regra geral de concordância verbal.

Avaliação das aprendizagens 
dos alunos

Ensinar e avaliar

A avaliação deve ser um processo formativo contínuo, que não necessita da 
criação de novas situações de aprendizagem, distintas das praticadas no cotidiano.
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Levando isso em conta, oferecemos neste material alguns critérios para você 
poder analisar e avaliar melhor o que se passa na sala de aula: o avanço das crian-
ças em relação às expectativas de aprendizagem, bem como a atenção ao seu pla-
nejamento e às intervenções didáticas utilizadas por você em sua rotina.

Recomendamos que você, professor, elabore pautas para a observação dos 
conhecimentos sobre os gêneros estudados e sobre as convenções da escrita que 
podem ser encontradas no interior de projetos e sequências didáticas.

As pautas de observação podem se tornar importantes aliadas do professor para 
acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens de seus alunos. A ideia é, periodi-
camente, diagnosticar os saberes dos alunos quanto aos conteúdos propostos para 
o 5º ano RI e, por meio dessas pautas, replanejar seu trabalho e suas intervenções.

Mas o que é uma pauta de observação?

A pauta de observação consiste na organização e no registro sistemático de 
informações sobre os conhecimentos dos alunos, tanto inicial (antes do de-
senvolvimento de um projeto ou sequência), quanto processual (durante o pro-
cesso de ensino e aprendizagem) e final – momento em que o professor pode 
avaliar o alcance dos objetivos de ensino atingidos com o trabalho realizado.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA FAVORECER 
AVANÇOS DOS ALUNOS6

As orientações aqui apresentadas são úteis para organizar seu trabalho, con-
siderando a importância de um apoio direto aos alunos que necessitam de uma 
atenção e intervenção mais próxima.

1. De posse das pautas de observação e da comparação dos resultados, 
identifique as necessidades gerais do grupo e dos alunos que precisam 
de mais ajuda.

Esse procedimento é essencial. É verdade que no dia a dia você obtém muitas 
informações acerca do que cada aluno já sabe. As pautas de observação servem 
justamente para registrar sistematicamente essas impressões e, ao mesmo tempo, 
garantir melhor acompanhamento do processo.

Sempre há alunos que não chamam tanto a atenção e não costumam pedir 
ajuda (são tímidos ou preferem não se manifestar). Mostram, ao longo do ano, avan-
ços menos significativos do que seria esperado, indicando que necessitam de um 

6 O trecho a seguir foi adaptado do guia de planejamento e orientações didáticas Toda força ao 
1º ano, volume 3. Disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Documentos/BibliPed/
EnsFundMedio/CicloI/Tof/TofPrimeiroAno_GuiaPlanejamentoProfessorAlfabetizador_Orientacoes_
para_Planejamento_e_Avaliacao_CicloI_v3.pdf (acesso em 1º-7-2014).
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acompanhamento próximo – isso não seria percebido sem a realização de avalia-
ções periódicas e sistemáticas.

2. De posse das pautas de observação, organize duplas de modo que 
os dois parceiros possam colaborar um com o outro, considerando os 
objetivos de cada uma das atividades.

É sempre importante lembrar que a função das duplas não é garantir que todos 
façam as atividades corretamente, mas favorecer a mobilização dos conhecimentos de 
cada um, para que possam avançar. Lembre-se, também, que uma boa dupla (o chamado 
agrupamento produtivo) é aquela em que os integrantes trocam informações; um cola-
bora de fato com o outro e ambos aprendem. Preste muita atenção às interações que 
ocorrem nas duplas e promova mudanças de acordo com o trabalho a ser desenvolvido.

3. Após ter orientado os alunos a realizar determinada atividade, 
caminhe entre eles e observe seus trabalhos, especialmente daqueles 
que têm mais dificuldades.

Enquanto os alunos trabalham, é importante circular pela classe por diversos 
motivos: avaliar se compreenderam a proposta, observar como estão interagindo, 
garantir que as informações circulem e que todos expressem o que sabem e não 
sabem. Quando necessário, procure questionar e intervir, evitando criar a ideia de 
que qualquer resposta é válida. Observe também se o grau de dificuldade envolvido 
na proposta não está muito além do conhecimento de alguns alunos, se não está 
excessivamente difícil para eles. Cada atividade propõe desafios destinados a fa-
vorecer a reflexão dos alunos. Muitas vezes você deverá fazer ajustes: questionar 
alguns para que reflitam um pouco mais, oferecer pistas para ajudar os inseguros.

4. Para uma avaliação de ensino é interessante que você reflita se: 

 � a organização do grupo favoreceu o desenvolvimento da atividade;

 � a organização do espaço no qual a atividade foi desenvolvida (a sala de aula ou 
outro espaço no interior da escola) favoreceu o desenvolvimento da atividade;

 � o material foi organizado antes de iniciar a atividade e se isso favoreceu seu 
desenvolvimento;

 � a explicação inicial foi suficiente, ou seja, se o que você falou foi o bastan-
te para que os alunos compreendessem o que fariam durante a atividade;

 � as questões colocadas pelos alunos durante a atividade e as respostas da-
das por você favoreceram o processo de aprendizagem;

 � o tempo reservado para atividade foi suficiente.

Enfim, reflita sobre esses e outros itens, para que possa concluir o que é pre-
ciso mudar e providenciar as alterações necessárias no próximo planejamento.
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Orientações gerais 
para o uso do material

Parabéns a você, professora ou professor, que decidiu encarar o desafio da 
turma de Recuperação Intensiva! Trata-se de uma turma que tem um histórico de 
fracassos: não conseguiram se alfabetizar ao longo de quatro anos e, portanto, pas-
saram boa parte de seu tempo escolar sem terem como acompanhar o restante da 
turma. Duvidam da própria capacidade de aprender, geralmente têm um autoconceito 
muito ruim e sua autoestima é baixa. Por isso, é fundamental que em nenhum mo-
mento sejam vistos e tratados como “a turma dos alunos difíceis”. Pelo contrário: 
a classe de Recuperação Intensiva é VIP7.

Isso também significa que, nas primeiras semanas de aula, será necessário 
fazer um trabalho dirigido não só para as aprendizagens dos conteúdos do Material, 
mas principalmente para a construção de um vínculo de confiança entre você e os 
alunos e entre os próprios alunos.

A sua atenção para esse aspecto, somada ao sucesso que, esperamos, os 
alunos terão nas atividades propostas, irá fazer com que, aos poucos, comecem a 
resgatar a crença em si mesmos e na escola.

Preenchimento dos dados na Coletânea de Atividades

Sabemos que muitos alunos, nesse período inicial, precisarão de auxílio para 
escrever sozinhos.

Dessa maneira, solicitamos que você os auxilie nessa atividade.

Você poderá escrever os nomes dos alunos em uma lista a ser utilizada na 
chamada diária. Essa lista servirá como fonte de informação para várias tarefas a 
serem realizadas pelos alunos, e uma delas pode ser este momento inicial de iden-
tificação do material pessoal.

Informe-os do número da chamada, escreva a turma a que pertencem e colo-
que seus nomes na lousa para que os copiem.

7 VIP – Very Important Person – expressão emprestada do inglês que se refere a pessoas especiais, 
importantes.
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Leitura da proposta da atividade pelo professor

Neste livro, alguns textos são direcionados aos alunos, mas neste momento, 
em que nem todos eles sabem ler autonomamente, solicitamos que sejam lidos 
por você em voz alta.

Quando os alunos participam de atos de leitura, lendo ou testemunhando a 
leitura de um leitor mais experiente, têm a oportunidade de colocar em jogo uma 
série de aprendizagens:

 � recorrer à leitura de textos variados para cumprir uma diversidade de propó-
sitos (ler para saber mais, ler para aprender sobre um assunto, ler para se 
divertir, ler para se emocionar etc.);

 � estabelecer a modalidade de leitura adequada ao texto que está sendo lido 
e ao objetivo da leitura;

 � relacionar diferentes textos e buscar outros para resolver problemas coloca-
dos por aquele que se está lendo;

 � confrontar a sua leitura com a de outros leitores sobre as interpretações das 
intenções implícitas dos autores.

Ao realizar essa leitura, indicamos a necessidade de mostrar aos alunos o 
texto a ser lido, para que eles – mesmo não sendo leitores autônomos – possam 
acompanhar a sua leitura.

É extremamente importante que os textos para leitura em voz alta sejam pre-
viamente lidos por você, para que saiba antecipadamente seu conteúdo e, assim, 
realize uma leitura fluente e agradável aos ouvintes.

Saber o que sabem os alunos sobre o sistema de escrita

As atividades realizadas pelos alunos individualmente e as respostas dadas por 
eles durante as intervenções que você realiza são informações importantes para que 
possa acompanhar a aprendizagem de cada um em relação ao sistema de escrita. 
Vale dizer que acompanhar a aprendizagem dos alunos é uma tarefa permanente, 
não devendo acontecer apenas em alguns meses do ano. Para isso, é fundamental 
que você organize uma avaliação inicial para saber o que sabem seus alunos sobre a 
escrita no início do ano. Você pode seguir o exemplo dado no Guia de Planejamento 
e Orientações Didáticas do Professor Alfabetizador – 1º ano8.

8 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Ler e escrever: guia de planejamento e orientações 
didáticas; professor alfabetizador – 1º ano / Secretaria da Educação, Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação; coordenação, elaboração e revisão dos materiais, Sônia de Gouveia 
Jorge... [ e outros]; concepção e elaboração, Claudia Rosenberg Aratangy... [e outros]. 4. ed. rev. 
e atual. São Paulo: FDE, 2014.
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É necessário também manter uma pasta e, ou, caderno organizado com ava-
liações de percurso dos avanços dos alunos.

Uso da letra

Nos primeiros meses de aula, enquanto seus alunos ainda não são leitores 
e escritores autônomos, sugerimos que você utilize a letra de imprensa maiúscu-
la, também conhecida como bastão, pois ela é mais adequada para o processo de 
ensino da escrita.

Os motivos pelos quais indicamos esse tipo de letra são:

1. os traçados desse tipo de letra são verticais, horizontais, inclinados ou em 
forma de círculo, sendo mais fáceis de serem usados pelo aluno;

2. essa letra permite ao aluno identificar, mais facilmente, qual é a unidade 
gráfica, isto é, qual é a letra.

Mas isso não significa que se deva manter o aluno afastado dos demais tipos 
de letra. Assim que ele aprender o sistema de escrita alfabético, é possível ensiná-
-lo a escrever a letra cursiva, começando a partir do próprio nome.

Realização da atividade em dupla

A maioria das propostas das atividades está orientada para ser realizada em 
duplas, porque, para os alunos ainda em processo de alfabetização, essa forma de 
agrupamento é a mais adequada para incentivá-los a ler e escrever, mesmo quando 
ainda não sabem. Assim:

“É na interação que os alunos aprendem. Portanto, plane-
jar situações didáticas em que os alunos estejam agrupa-
dos criteriosamente e possam trocar pontos de vista, ne-
gociar e chegar a um acordo é imprescindível no cotidiano 
da sala de aula.” (São Paulo, 2007, M2U2T6)9

9 São Paulo (Estado) Secretaria de educação. M2U2T6 In: Letra e vida: programa de formação de 
professores alfabetizadores: coletânea de textos – Módulo 1. São Paulo, 2007.
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A formação das duplas para a realização de atividades de leitura de listas ou 
de textos que os alunos conhecem de memória, com o objetivo de que eles se apro-
priem do sistema de escrita, geralmente segue um critério básico de organização:

 � alunos com hipótese de escrita pré-silábica e silábica sem valor sonoro de-
vem se juntar com alunos com hipótese de escrita silábica com valor sonoro, 
porque os últimos já conseguem estabelecer relação entre o oral e o escrito e 
também já utilizam letras que correspondem às usadas nas partes escritas.

Para alunos com escrita alfabética, a atividade de leitura de listas ou de textos 
que conhecem de memória não coloca desafios cognitivos para eles. É necessário 
planejar uma variação que possibilite a reflexão sobre questões ortográficas.

 � alunos com hipótese de escrita silábico-alfabética devem formar duplas com 
outros com a mesma hipótese de escrita ou se unir a alunos com hipótese 
de escrita alfabética para realizar uma variação como a exemplificada acima.

A formação das duplas para a realização de atividades de escrita de listas ou de 
textos que conhecem de memória, com o objetivo de que os alunos se apropriem do 
sistema de escrita, pode ser organizada a partir de diferentes agrupamentos. Quando 
considerar necessário, proponha variações nos agrupamentos, sempre levando em 
conta os conhecimentos dos alunos. Não é recomendado organizar duplas que tenham 
conhecimentos muito distintos – por exemplo, agrupar alunos com escrita alfabética 
com alunos com hipótese de escrita pré-silábica ou silábica.

Porém, se o objetivo da atividade for a aprendizagem da linguagem que se es-
creve, o agrupamento acima já se torna adequado. Por exemplo, numa proposta de 
reescrita de um conto conhecido, é coerente agrupar um aluno com hipótese de es-
crita pré-silábica para ditar o texto a outro com escrita alfabética para grafá-lo, pois 
nessa situação ambos conseguem aprender como se organiza a linguagem que se 
usa para escrever, isto é, como se organiza o discurso escrito.

Projetos, sequências didáticas 
e atividades permanentes

Neste guia de planejamento e orientações didáticas temos a proposta de al-
guns projetos10 e sequências que podem ser desenvolvidos, além de atividades 
permanentes. São eles:

ATIVIDADES PERMANENTES: teremos a Roda de Jornal, a Roda de Leitura e a 
Roda de Curiosidades. A primeira possibilita que os alunos tenham acesso a um 
portador de textos que fornece informações diversificadas e atualizadas, para que, 
assim, dominem um importante instrumento da vida cotidiana. Na segunda, os 

10  Para refletir um pouco mais sobre projetos, conferir: VIDAL, Elaine C. R. G. Projetos didáticos em 
salas de alfabetização. Curitiba: Appris, 2014.
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alunos compartilharão suas leituras de livros do acervo da sala, da sala de leitura 
ou trazidos de casa, para que adquiram o hábito de ler, sintam prazer e se tornem, 
assim, leitores autônomos. Na última, terão acesso à leitura de gêneros de divul-
gação científica, fundamentais para que continuem aprendendo durante o processo 
de escolarização e também para a vida, além de possibilitar a ampliação do conhe-
cimento de mundo. Além disso, também há sugestões de trabalho com atividades 
permanentes de alfabetização (leitura e escrita).

PROJETO DIDÁTICO – Jogos: nesse projeto os alunos terão a oportunidade 
tanto de ler e escrever diversos textos instrucionais (regras de jogos), como de co-
nhecer muitos tipos de jogos para se divertirem e ensiná-los a outras pessoas. Na 
escola, a melhor forma de ensinar as práticas sociais de leitura e escrita é propor 
aos alunos situações em que, de fato, tenham que produzir textos para comunicar 
algo a alguém – e os projetos são uma boa alternativa nesse caminho.

Desde o início, o projeto e seu produto final (um livro de jogos) deverão ser 
compartilhados com os alunos, que irão colaborar inclusive na definição do tema e 
do destinatário. Por exemplo: jogos para todas as idades; jogos dos tempos dos avós 
para os meninos de hoje; jogos de tabuleiro para a sala de leitura; jogos para alunos 
pequenos da Escola de Educação Infantil mais próxima; jogos para crianças deficien-
tes visuais de uma instituição específica etc. A escolha do destinatário e o produto 
final devem sempre ser compartilhados para dar sentido e significado a tudo o que 
os alunos terão de ler, escrever e estudar no processo de produção.

PROJETO DIDÁTICO – Contos de assombração: trabalhará com o gênero textu-
al Conto. Tem como propósito didático que os alunos aprendam sobre a linguagem 
escrita própria dos contos, especificamente de assombração, além da reescrita e 
procedimentos próprios da produção textual: planejamento, produção e revisão. Co-
mo produto desse projeto, os alunos produzirão um livro com coletâneas de contos 
e também farão uma apresentação oral para lançamento do livro, com leitura em 
voz alta pelos alunos para os convidados de honra, que receberão o livro autogra-
fado pelos autores.

PROJETO DIDÁTICO – Mitos e lendas: tem o propósito de desenvolver a com-
petência dos alunos para a leitura e a reescrita de textos, utilizando a linguagem 
própria desses gêneros textuais. Os procedimentos adotados no encaminhamento 
das atividades são muito importantes para que os alunos se envolvam no processo 
de produção escrita e aprendam a planejar, produzir e revisar textos.

O foco do processo são a leitura de alguns mitos e lendas e a reescrita de 
um mito e, ou, uma lenda. Quanto à reescrita, você sabe que não é uma reprodu-
ção literal, mas a criação da versão própria de um texto existente. Para isso, você 
precisa garantir algumas condições didáticas, como o acesso dos alunos a uma di-
versidade de textos do mesmo gênero e, nesse projeto, a distintas versões de uma 
mesma história.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA – Leitura de poemas: para que os alunos conheçam um 
pouco mais esse gênero textual, ampliem o repertório de poemas, declamem, des-
cubram as formas de escrita dos poetas e se encantem com esse tipo de texto. É 
interessante que você os incentive a declamar poemas que aprenderam e sabem de 
cor para outras classes da escola. Isso os colocará em evidência e lhes dará prestí-
gio no grupo escolar. Situações como essas, nas quais os alunos estão envolvidos 
ativamente, são fundamentais na formação de vínculos favoráveis com a escola.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA – Ler para saber mais sobre o nosso corpo: cuja proposta 
envolve ler diferentes exemplos de um mesmo gênero (divulgação científica), sobre 
um mesmo tema (curiosidades sobre nosso corpo), compartilhando com os alunos o 
propósito da leitura. Os objetivos dessa sequência são os seguintes: aprender mais 
sobre artigos de divulgação científica; aprender procedimentos de leitor competente 
(o aprendizado da leitura envolve aprender procedimentos de leitor); e, complemen-
tando, conhecer informações importantes e interessantes sobre o nosso corpo.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA– Ler para estudar sobre a cultura afro-brasileira: nela os 
alunos serão convidados a ler diversos textos sobre a cultura afro-brasileira e, tam-
bém, aprofundar e ampliar os conhecimentos em torno dessa temática é fundamental 
para a construção de uma identidade mais completa e de uma autoestima fortale-
cida, até porque uma parcela significativa de nossa sociedade é afrodescendente.

Sugestão de rotina 
para o 5º ano RI

Para você compreender melhor este planejamento, organizamos um quadro 
semanal para servir como sugestão para seu trabalho, sempre lembrando que deve 
haver flexibilidade na decoração das atividades e articulação com outras disciplinas 
(Matemática, Arte, Educação Física, História, Geografia e Ciências da Natureza).
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1º Semestre

2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Projeto: Jogos* Sequência didática: 
Leitura de Poemas

Projeto: Jogos Sequência didática: 
Leitura de Poemas

Atividades 
permanentes**

Diário do aluno – de acordo com a necessidade, sugestão de escrita no diário

Roda de Jornal/
Leitura/
Curiosidades

Atividades 
permanentes**

Roda de Jornal/
Leitura/
Curiosidades

Roda de Jornal/
Leitura/
Curiosidades

Leitura 
pelo aluno

Leitura 
pelo aluno

Leitura 
pelo aluno

* No 1º semestre existe a proposta de trabalho com dois Projetos Didáticos. Inicie com o de Jogos e, ao término deste, comece 
o Projeto Didático Contos de assombração.

** Atividades permanentes: comunicação oral, para gostar de ler, para gostar de ler (ortografia), leitura e escrita de nomes próprios, 
listas, adivinhas e cruzadinhas.

2º Semestre

2ª-feira 3ª-feira 4ª-feira 5ª-feira 6ª-feira

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Leitura pelo(a) 
professor(a)

Projeto: mitos e 
lendas;

Sequência 
didática:*

Projeto: mitos e 
lendas;

Sequência 
didática:* 

Projeto: mitos e 
lendas;

Diário do aluno – de acordo com a necessidade, sugestão de escrita no diário

Roda de Jornal/
Leitura/
Curiosidades

Atividades 
permanentes**

Roda de Jornal/
Leitura/
Curiosidades

Atividades 
permanentes**

Roda de Jornal/
Leitura/
Curiosidades

Leitura 
pelo aluno

Leitura 
pelo aluno

Leitura 
pelo aluno

* Como há duas propostas de Sequências Didáticas (Ler para saber mais sobre o corpo humano e Ler para estudar sobre a 
cultura afro-brasileira) no segundo semestre, recomenda-se iniciar uma e levá-la a cabo e só depois iniciar a segunda.

** Atividades permanentes: comunicação oral, para gostar de ler, para gostar de ler (ortografia), leitura e escrita de nomes próprios, 
listas, adivinhas e cruzadinhas.
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Planejamos tudo isso acreditando que, com suas intervenções, poderemos 
ensinar os alunos a confiar em suas capacidades e a tornar-se realmente leitores 
e escritores11.

Na sala de aula, são vocês os gestores que devem definir a forma de tirar o 
melhor proveito possível da proposta. Você terá condições de analisar a rotina, re-
fletir, tomar decisões direcionadas para os reais problemas de seus alunos e deve 
definir o que será usado e como será usado. É você quem decide e garante pelo 
menos duas condições para usar bem este material:

 � manejo flexível da duração das situações didáticas.

 � retomada dos conteúdos em diferentes oportunidades e a partir de perspec-
tivas diversas.

Por isso as atividades, formuladas em diferentes modalidades organizativas, 
articulam-se ao longo do ano escolar e permitem desenvolver situações didáticas 
que têm durações diferentes e podem ser realizadas no curso de períodos limita-
dos, algumas das quais se sucedem no tempo, enquanto outras se entrecruzam na 
mesma etapa.

Recomendamos que este material seja permanentemente discutido com 
seus pares e com seu professor coordenador nas Aulas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (ATPCs).

Nos materiais do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas dos 1º e 2º 
anos existem muitos textos e dicas para você desenvolver esse trabalho. 

Esperamos que, com o apoio deste material, professores e alunos possam, 
juntos, ter um ano produtivo, revertendo o quadro das dificuldades de aprendizagem 
e criando um futuro em que todos possam seguir aprendendo. Alunos progredindo 
e professores satisfeitos e realizados com seu trabalho: esses são nossos investi-
mentos e nossa maior expectativa.

11 Assim como indicado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, estamos 
considerando “escritor” não “no sentido de profissionais da escrita e sim de pessoas capazes de 
escrever com eficácia” (PCN-LP; p. 53).
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ATIVIDADES PERMANENTES
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Para início de conversa...

Neste guia, fornecemos as orientações didáticas para o trabalho com leitura, 
escrita e comunicação oral, entrando em detalhes relativos ao desenvolvimento de 
atividades em sala de aula e sugerindo atividades com vários desdobramentos que 
você poderá colocar em prática ao longo do ano.

É certo que outras atividades podem ser desenvolvidas e, provavelmente, al-
gumas que você considera essenciais não foram aqui contempladas. Lembre-se de 
que este guia é um ponto de partida para seu trabalho e pode lhe ser útil como fio 
condutor. Outras atividades e propostas podem e devem ser incorporadas ao seu 
trabalho, principalmente o direcionado para alfabetização.

Lembre-se também de que o seu planejamento é e sempre será fruto da sua 
experiência e das decisões profissionais que você assume em seu dia a dia.

A seguir, relacionamos algumas situações didáticas que, se propostas aos alu-
nos de maneira sistemática, em atividades permanentes/habituais, potencializarão 
o processo de aprendizagem.

Comunicação oral

A oportunidade de usar a fala em situações significativas e próximas às práticas 
sociais reais permite ao aluno, ao longo da escolaridade, desenvolver as competên-
cias necessárias para decidir o que falar, como falar e a maneira mais adequada de 
se expressar, bem como adequar a fala às circunstâncias em que ocorre a intenção 
comunicativa ao interlocutor. Assim, os recitais de poemas, a cantoria de canções 
conhecidas e as situações de apresentações orais são ótimas oportunidades para 
o trabalho com a linguagem oral, entre outras.

Sugerimos:
 J indicar uma história/livro para um colega na Roda de Leitura;

 J contar uma história para outra sala;

 J ler textos produzidos pelos próprios alunos a outras classes.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   51 05/11/14   20:12



52 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Leitura pelo professor

Ler para as crianças desde o início da escolaridade é fundamental: é por meio 
dessa atividade que elas têm acesso à cultura escrita, antes mesmo de estar al-
fabetizadas.

É sabido que o domínio do sistema alfabético de escrita é necessário para 
formar leitores e escritores autônomos. No entanto, é cada vez mais evidente, em 
um mundo marcado pelos textos de maneira tão complexa como o nosso, que tal 
domínio não é suficiente para formar bons usuários da escrita. Saber ler e escrever 
envolve conhecer as maneiras mais adequadas de se expressar por escrito, con-
siderando diferentes situações comunicativas em que um leitor pode se envolver. 
Por exemplo, ele pode escrever uma carta a um amigo e, em seguida, escrever uma 
carta a uma autoridade. É preciso que saiba como se organizam as cartas e, além 
disso, deve escolher o melhor registro a utilizar em cada caso (no primeiro, pode 
escrever de maneira mais coloquial; já na segunda situação espera-se um modo 
mais formal de dirigir-se ao destinatário). Também no caso da leitura, é preciso um 
bom conhecimento sobre os diferentes gêneros textuais. Bons leitores sabem a que 
textos recorrer, dependendo de seus objetivos em cada momento.

O contato com os textos literários, especialmente aqueles relacionados à cul-
tura da infância, é uma excelente maneira de aproximar as crianças do universo 
da escrita. Os contos tradicionais despertam o fascínio das crianças e fazem com 
que esse seja um canal privilegiado para garantir uma aproximação favorável entre 
os pequenos e o mundo dos livros. É pela voz de um professor que as crianças se 
transportam ao mundo mágico da literatura, enquanto ainda não podem enfrentar os 
textos por sua própria conta. E é pela voz do professor que se começa a construir 
um leitor, pois, ao dar voz aos textos, permite não apenas que as crianças tenham 
acesso à história lida, mas ao modo como cada um se organiza.

A leitura do professor não envolve apenas a leitura de textos literários e não 
se restringe às classes de crianças que ainda não leem autonomamente. O profes-
sor pode (e deve) oferecer-se como leitor em todos os momentos em que houver a 
necessidade ou o desejo de ter acesso a textos que, autonomamente, os alunos 
ainda não conseguiriam ou teriam muita dificuldade de ler sozinhos. Ao dar voz a 
determinado texto, o professor garante que os alunos tenham acesso ao conteúdo 
e à forma como foi construído, além de propiciar uma experiência de construção 
compartilhada de significado: como o professor lê para um grupo de alunos, a ex-
periência da leitura pode ser compartilhada, formando assim uma bagagem comum 
de vivências suscitadas pela leitura.
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Promova situações que envolvam diversos gêneros textuais, entre eles:
Poemas

Contos

Legendas

Parlendas

Quadrinhas

Regras de jogo

Textos de divulgação científica

Nas situações de leitura de livros de literatura feita por você, a preocupação é 
não tanto com a aprendizagem sobre o sistema de escrita, quanto com as formas de 
utilizar a leitura para deleite. Dessa maneira, os alunos estarão vivenciando compor-
tamentos de leitor, da prática social da leitura e, também, aprendendo a linguagem 
escrita, típica dos gêneros lidos.

Essa atividade de leitura para os alunos é de extrema importância e poderá 
ser proposta como primeira atividade do dia. Costumamos dizer que ela é a primei-
ra atividade porque deve ocorrer no horário nobre da aula, ou seja, no horário mais 
importante, de maior audiência, pois as aprendizagens que ela possibilita são inú-
meras e preciosas.

Como já dissemos, a leitura de livros de literatura para seus alunos poderá 
ajudá-los a aprender com você comportamentos de leitores experientes, como inte-
ressar-se em saber sobre o autor do texto e, ou, sobre a obra e, sobretudo, poder 
desfrutar junto com você da emoção de ler um livro. Nesse momento, você será 
responsável por introduzir a ideia de que a escrita que está nos livros é um jogo 
instigante e a leitura, uma fonte inesgotável de prazer e de conhecimento – conhe-
cer outros mundos sem sair do lugar, viajar no tempo, indo a um passado distante 
ou percorrendo um futuro que pode nem acontecer, conhecer visões e culturas dife-
rentes das nossas e, com isso, tornarem-se seres humanos mais completos, mais 
realizados, mais participantes!

Um equívoco comum consiste em pensar que, quando os professores leem, 
os alunos aprendem apenas a história e as informações que estão sendo lidas. 
Entretanto, a aprendizagem dos alunos é muito mais ampla e significativa. Ao ou-
virem o professor ler, eles podem aprender as formas como as pessoas utilizam a 
leitura para deleite, testemunhar comportamentos de leitor e compartilhar práticas 
sociais de leitura.

Tradicionalmente, a escola ignora tais práticas, centrando todo o seu tempo de 
ensino no sistema de escrita, talvez por acreditar que os comportamentos de leitor 
se desenvolverão espontaneamente depois que o aluno souber decifrar. Mas não é 
o que acontece. Segundo alguns estudiosos, como Emilia Ferreiro e Jean Hébrard, 
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os alunos que têm oportunidade de participar de práticas de leitura em contextos 
extraescolares – ou seja, em famílias que utilizam a leitura em seu dia a dia – são 
aqueles que desenvolvem comportamento leitor. E, como já vem sendo sempre repe-
tido, os filhos de pais analfabetos ou de analfabetos funcionais12 dificilmente serão 
participantes da cultura escrita. Segundo Delia Lerner13:

Todos esses conteúdos são fundamentais para que os alu-
nos possam ser participantes da cultura do escrito. E não 
é necessário esperar que compreendam o código para que 
possam compartilhar de atos de leitura junto com o profes-
sor e com outros leitores experientes. Ao tornar as práticas 
de leitura um dos eixos do trabalho com a língua, a escola 
toma para si a responsabilidade de inserir os alunos na co-
munidade de leitores. Assim, democratiza o acesso à cultura 
do escrito permitindo que todos, e não apenas aqueles que vêm 
de grupos sociais privilegiados, possam usar a leitura para 
resolver diferentes tipos de problemas, para posicionar-se cri-
ticamente frente aos textos e para desfrutar dos textos que 
a literatura oferece. (LERNER, 2002)

É importante que sempre você busque informações sobre o autor e o livro que vai 
ser lido, bem como que compartilhe com os alunos as informações que considere mais 
interessantes, algo que os aproxime da leitura que você vai realizar.

Antes de iniciar a leitura, fale um pouco sobre o texto. Também apresente a eles 
a sua opinião sobre o que vai ler, do que gostou, por que gostou...

No decorrer da leitura, se achar conveniente, faça algumas pausas para comentar 
alguma passagem que seja bonita ou triste ou, ainda, que cause suspense, levantan-
do ideias do que supõem que ocorrerá. Essas são as estratégias de que você dispõe 
para mergulhar seus alunos no jogo literário, porta de entrada ao mundo infinito da 
imaginação. Mas tome cuidado para não fazer muitas pausas, evitando tornar a lei-
tura cansativa.

Não pare a leitura para explicar palavras que considera difíceis nem as tro-
que por outras mais fáceis. A compreensão de uma palavra pode ser conseguida 
ao longo do texto, pois o contexto auxilia na inferência do que pode significar. 
Lembre-se de que um dos objetivos dessa leitura é justamente que os alunos te-
nham acesso à linguagem típica dos textos escritos. Se mudarmos a linguagem, 
estaremos impedindo que o aluno desfrute da beleza das palavras menos usuais 
(típicas dos textos literários). 

12  Pessoas que passaram pela escola e se alfabetizaram no sentido estrito da palavra. Sabem 
assinar o nome e pegar um ônibus, mas não são usuárias da escrita. Não conseguem ler jornais, 
preencher formulários simples, escrever cartas etc.

13  LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 
2002.
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Ao final da leitura, abra espaço para os alunos comentarem a história que ouviram: 
do que gostaram ou não, quais sentimentos e emoções puderam usufruir com a leitu-
ra. É importante que possam falar das próprias emoções e também conhecer as suas.

Esse momento não pode ser confundido com uma situação de avaliação sobre o 
que compreenderam ou interpretaram. Lembre-se: os textos literários possibilitam di-
ferentes interpretações e todas são corretas e legítimas.

A conversa após a leitura é um momento parecido com aquela situação em que 
lemos um livro ou assistimos a um filme no cinema e queremos contar para alguém 
o que achamos, dar nossa opinião, rememorar partes maravilhosas ou discutir par-
tes confusas, falar sobre a experiência recente. Dentro desse jogo, o texto literário 
oferece um sabor, uma experiência diferente a cada um de seus alunos.

Assim, você estará ajudando seus alunos a mergulhar nesse mundo mágico e 
encantador que é a leitura de obras literárias.

Bons livros para ler com os alunos:

1. A bolsa amarela, de Lygia Bojunga Nunes, Casa Lygia Bojunga*

2. Anne Frank, de Josephine Poole, Edições SM

3. Sete histórias para sacudir o esqueleto, de Angela Lago, Editora Cia. das 
Letrinhas*

4. Que história é essa?, volumes 1 e 2, de Flávio de Souza, Editora Cia. das 
Letrinhas*

5. O diário de Zlata, de Zlata Filipović , Editora Cia. das Letras*

6. O gênio do crime, de João Carlos Marinho, Editora Global

7. Sangue fresco, de João Carlos Marinho, Editora Global

8. Os contos da Rua Brocá, de Pierre Gripari, Editora Martins Fontes*

9. Mathilda, de Roald Dahl, Editora Martins Fontes*

10. Coleção Cantos do Mundo, Edições SM

11. Contos de Grimm, tradução de Tatiana Belinky, Editora Paulus

12. O último cavaleiro andante, tradução de Carlos Sussekind, Editora Cia. 
das Letrinhas*

13. Por um beijo, de Fernando Bonassi, Editora FTD

14. O diário da misteriosa menina, de Liliana Iacocca, Editora FTD*

15. O sonhador, de Ian McEwan, Editora Rocco

16. O menino no espelho, de Fernando Sabino, Editora Record*

* Faz parte do acervo literário das salas de RI – 5º ano que a escola recebeu.
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Livros do acervo de classes de RI – 5º ano

TORA ÁTICA
Meu livro de folclore, Ricardo Azevedo
Contos de enganar a morte, Ricardo Azevedo
Mitos gregos – O voo de Ícaro e outras lendas, Marcia Williams
Para gostar de ler – v. 1, Crônicas – Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sa-
bino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga
Para gostar de ler – v. 6, Poesias – Henriqueta Lisboa, José Paulo Paes, Mário 
Quintana e Vinicius de Moraes

EDITORA BIRUTA
Anúncios amorosos dos bichos, Almir Correia
Histórias mal-assombradas do tempo da escravidão, Adriano Messias de Oliveira

EDITORA CALLIS
Crianças famosas – Leonardo da Vinci, Tony Hart & Susan Hellard

EDITORA CASA LYGIA BOJUNGA
A bolsa amarela, Lygia Bojunga

EDITORA ORIGINAL
O guia dos curiosos, Marcelo Duarte

EDITORA SARAIVA
Cantos de encantamento, Elias José

EDITORA FTD
Manual de desculpas esfarrapadas, Leo Cunha
Uma cidade de carne e osso, Maria José Silveira
O diário da misteriosa menina, Liliana Iacocca

EDITORA GLOBO
Minha caixa de sonhar: históras de viagens para jovens – Volume 1, Luzia de Maria
Minha temporada com os pinguins: um diário antártico, Sophie Webb

EDITORA MARTINS FONTES
O gigante de meias vermelhas, Pierre Gripari
Contos da Rua Brocá, Pierre Gripari
Mathilda, Roald Dahl
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EDITORA MERCURYO
A ira do Curupira, José Arrabal

EDITORA PLANETA
Memórias inventadas – Infância, Manoel de Barros

EDITORA QUINTETO
Assim tudo começou – Enigmas da criação, Luiz Antonio Aguiar

EDITORA RECORD
A terra dos meninos pelados, Graciliano Ramos

O menino no espelho, Fernando Sabino

O diário de Anne Frank, Anne Frank

EDITORA ROCCO
A mulher que matou os peixes, Clarice Lispector

O mistério do coelho pensante, Clarice Lispector

EDITORA CIA. DAS LETRINHAS
A história dos escravos, Isabel Lustosa

Monstromática, Jon Scieszka & Lane Smith

Que história é essa? – Volume 1, Aluizio Franco Moreira

Que história é essa? – Volume 2, Flávio de Souza

Sete histórias para sacudir o esqueleto, Angela Lago

EDITORA CIA. DAS LETRAS
O diário de Zlata, Zlata Filipović

O último cavaleiro andante, Will Eisner

EDITORA SM
As panquecas da Mama Panya, Mary/Rich Chamberlin
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Para gostar de ler...

Uma proposta de atividade permanente de leitura pelo professor pode ser a 
Para gostar de ler... na qual você poderá realizar leituras para os alunos, sempre 
explorando, de maneira colaborativa, a construção coletiva dos sentidos do texto.

As atividades permanentes têm o intuito de ampliar o repertório sobre diferentes 
gêneros, práticas sociais de leitura, portadores de texto... E, principalmente, desen-
volver o comportamento leitor, para que os alunos se tornem leitores proficientes.

A leitura diária de livros de literatura permite o contato com diferentes gêneros 
literários (contos, fábulas, lendas, crônicas...), o que amplia o repertório dos alunos 
sobre a linguagem escrita, estimula o prazer de ouvir a leitura de um bom texto, 
possibilita-lhes participar da cultura escrita.

Sugerimos que os alunos façam um registro no caderno contendo as informa-
ções sobre a leitura realizada naquele dia, como, por exemplo:

Título:

Autor:

Editora:

Capítulo*:

*Se for uma leitura realizada em capítulos.

Leitura seriada:

Realizar leituras programadas e seriadas instigam os alunos, mas para isso é 
preciso que você se programe e leia o livro ou o capítulo antes e já estar preparado(a) 
na semana anterior para o que será lido nesse momento.

Lembre-se de que você precisa escolher muito bem o livro que irá ler em eta-
pas, dando continuidade de um dia para o outro, de maneira a manter o interesse 
dos alunos.

Em geral, os livros mais extensos já são divididos em capítulos, que podem 
servir como balizadores das interrupções. No entanto, se os capítulos forem muito 
longos, ou muito curtos, a tarefa de definir as divisões será sua.

Sugerimos que adote a estratégia utilizada nas telenovelas: escolha como pon-
to de interrupção uma situação de suspense, que deixe seu público curioso para 
saber o que vai acontecer, com vontade de “quero mais”. É um bom jeito de fazer 
os alunos esperar a próxima leitura com curiosidade e interesse.
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No dia seguinte, antes de iniciar a leitura, procure fazer uma breve retrospec-
tiva do que já aconteceu, pedindo a ajuda dos alunos para recapitular os aconteci-
mentos, incentivando-os a comentar o que acharam mais interessante e discutir as 
possíveis sequências da história. É bem provável que você consiga com isso manter 
a atenção de todos durante a leitura.

Mas tudo isso requer que você tenha lido todo o livro com antecedência e pla-
nejado as paradas, as perguntas a fazer, a maneira de conduzir a leitura para manter 
o suspense e o interesse.

Explorar as características dos livros:

Isso certamente amplia a relação dos alunos com o texto escrito, pois apren-
dem a apreciar a ligação entre a linguagem verbal (a linguagem escrita) e a lingua-
gem não verbal (o desenho/ilustrações).

Escrever a sinopse de um livro:

Como preparativo, selecione alguns livros de literatura infantojuvenil para mos-
trar as sinopses que aparecem na contracapa ou na orelha do livro. Converse com 
seus alunos para que digam o que observaram e somente depois proponha que 
produzam sua sinopse.

Ainda não é esperado que os alunos estejam escrevendo corretamente – por 
isso precisam da sua ajuda; mas não tenha como expectativa uma escrita conven-
cional. Nessa fase, é natural que troquem, omitam ou acrescentem letras, pois ainda 
estão se apropriando das correspondências entre os fonemas e suas representa-
ções gráficas. Por isso, quando terminarem de escrever o texto, diga para relerem, 
observando se não está faltando alguma letra ou alguma informação.

A produção deve ser individual, mas pode haver colaboração entre os colegas. 
Se alguns acabarem antes, peça-lhes que ajudem quem ainda não terminou.

Ao final, recolha as produções dos alunos para ler e comentar por escrito o que 
cada um pode aprimorar. Pense no que privilegiar nessa revisão.

Para os alunos que ainda não estão alfabéticos, a revisão focaliza a adequação 
do texto, ou seja, se ficou com características de sinopse.

Nesse caso, você pode selecionar uma das produções, a que for mais fácil 
resgatar – provavelmente, de alunos com hipóteses silábico-alfabéticas –, organizar 
um grupo e revisar o texto com a ajuda deles.

Para os alunos com escrita alfabética, entregue a quantidade exata de letras e 
peça-lhes que escrevam sem deixar sobrar ou faltar letras. O desafio aqui é pensar 
sobre as questões ortográficas.
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Roda de leitura

A Roda de Leitura é uma situação para compartilhar momentos de prazer e di-
versão, vividos em casa, com os livros lidos. Por esse motivo, cuide para que essa 
atividade não se transforme em uma obrigação e numa tarefa árdua e sem sentido, 
só realizada porque você a solicitou.

O principal objetivo da Roda de Leitura consiste em criar situações para que 
os alunos se sintam à vontade para selecionar os livros de seu interesse, lê-los e 
comentá-los com os colegas.

Assim, organize momentos para os alunos escolherem livros para ler em casa. 
Aqui, você precisa incentivar seus alunos a se exercitar na descoberta da leitura 
com o objetivo de poder propor suas obras preferidas aos colegas. A leitura de um 
livro pode gerar longas conversas sobre o que ele oferece.

A leitura, mesmo na vida cotidiana, nasce de sugestões de terceiros e de es-
colhas próprias. Pensando nisso, incentive seus alunos a usar o acervo da classe 
para ler ou retirar algum livro para ler em casa.

Os momentos para os alunos falarem sobre suas leituras precisam ser seme-
lhantes às situações vividas por leitores autônomos em seu cotidiano. Quando você 
lê um livro, por exemplo, gosta de falar sobre ele com amigos e familiares – dizer 
se gostou ou não, por que motivo, quais trechos lhe causaram mais impacto ou lhe 
pareceram intrigantes, enfim, dar suas opiniões e com isso contribuir para que as 
outras pessoas queiram ou não ler o livro.

A Roda de Leitura abre espaço para que seus alunos, leitores principiantes, come-
cem a formar seu repertório, seu estilo e sua seleção crítica. Por isso, crie situações 
atraentes para que eles se sintam à vontade e interessados em socializar suas leituras.

Permita que seus alunos observem os livros para compreender que há livros 
de vários tamanhos, de vários assuntos, com diferentes espessuras, tipos de 
letra, capas, ilustrações etc.

Selecione previamente alguns livros e organize-os em um tapete ou mesa gran-
de para que os alunos possam manuseá-los, pegá-los, folheá-los, lê-los.

Ao final da atividade, cada aluno irá escolher um livro para levar para casa. Caso 
haja sala de leitura na sua escola, essa atividade também pode ser realizada lá.

Para os alunos escolherem os livros, é importante chamar a atenção deles para o 
gênero literário, para outros livros do mesmo autor, para os diversos tipos de ilustração etc.

Em outra roda, você pode planejar uma discussão sobre os personagens de his-
tórias. Explique que um personagem pode ser protagonista, ou seja, o personagem 
principal, o herói ou o vilão. Há ainda os coadjuvantes, que não são tão importantes, 
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mas também participam da história. Solicite aos alunos que comentem quem eram 
os heróis e vilões dos livros que leram.

Promova a discussão sobre os personagens antes de os alunos apresentarem 
suas opiniões. Reconhecer o local onde se passa a história que se está lendo é 
fundamental. Para orientá-los, dê um exemplo descrevendo o local onde se passa a 
história de um livro que você leu recentemente ou que está lendo agora.

Apresentar um livro lido por você em suas horas de folga é muito importante 
para os alunos compreenderem que você também gosta de ler livros e costuma 
fazê-lo por prazer, além dos que lê para eles.

Leitura em casa...
É importante você registrar que alunos estão levando livros para ler em casa. 
Esse registro tem a finalidade de você saber quais alunos precisam de incentivo 
para a leitura. Quando a leitura não é fluente, pode parecer-lhes desinteressan-
te se comparada ao prazer de ler junto com um amigo ou familiar. Sugira-lhes 
que levem livros para que alguém leia para eles ou para que eles mesmos leiam 
para alguém. Desfrutar da experiência de ter os pais e familiares envolvidos na 
leitura é uma das formas de romper com a rejeição ao ato de ler. Pergunte-lhes 
sobre essa experiência.

Você pode criar fichas de retirada de livros, que podem ser preenchidas pelos 
alunos no ato da retirada e da devolução dos livros.

Resenhas:
Existe aqui a possibilidade de realizar um trabalho mais aprofundado com resenhas. Assim como 
acontece com outros textos, os alunos precisam ter modelos que os ajudem a compreender 
como se estrutura esse tipo de texto. Para tanto, sugerimos o seguinte:

 J leve para a sala catálogos das editoras – você pode até mesmo consultar com os alunos 
o site dessas editoras durante a aula de Informática;

 J selecione e leia para os alunos algumas resenhas;

 J entregue-lhes alguns catálogos e peça-lhes que, em trios, descubram do que se trata;

 J discuta com os alunos sobre a função social desses textos (dão uma ideia da obra, agu-
çam a curiosidade do leitor, são curtos...);

 J faça a escrita coletiva de uma resenha sobre um livro lido por você;

 J organize a revisão desse texto;

 J proponha a escrita de outras resenhas em duplas e, posteriormente, peça que uma du-
pla realize a revisão da outra;

 J faça você também uma revisão final caso o texto seja exposto. Os alunos precisam de 
sua ajuda para enxergar melhor os aspectos do texto que precisam ser melhorados. As 
suas dicas são importantes.
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Como compartilhar um livro na Roda de Leitura?
Defina previamente os critérios para comentar o livro na roda; isso é importan-
te para que os alunos, aos poucos, aprendam a lançar um olhar mais refinado 
sobre as obras literárias.

Por exemplo, só poderão comentar os livros lidos aqueles que gostaram muito 
da leitura realizada. Discuta com eles as razões pelas quais gostaram do livro – 
do que gostaram, por quê? Os critérios podem ser alterados a cada roda, para 
que a situação se torne diversificada.

Há muitas maneiras de justificarmos o motivo de gostar de determinada obra. Po-
dem ser, por exemplo, sensações provocadas pelo texto (medo, alegria, curiosida-
de), interesse pela temática da obra (aventura, suspense, magia, encantamento, 
humor), preferência pelo autor, a linguagem utilizada (coloquial, formal, antiga, re-
gional) ou o tipo de narrador (protagonista, testemunha, observador, onisciente). 
Enfim, são muitos os critérios para justificar o “gostar” ou não de um livro.

Fazer com que os alunos pensem sobre esses critérios é um passo para ajudá-
-los a desenvolver critérios de análise. É evidente que eles ainda não conseguem 
dar justificativas aprofundadas, mas você deve orientá-los para que fiquem aten-
tos a esses aspectos. Aos poucos, eles começarão a utilizá-los com autonomia.

Leitura pelo aluno

Em qualquer ato de leitura, o leitor conta com informações prévias que lhe per-
mitem antecipar o que, provavelmente, estará escrito em um texto. Assim, o processo 
de construir o sentido de um texto é favorecido quando, sobre ele, se tem várias in-
formações diferentes: tudo o que se sabe antes da leitura (onde o texto foi publicado, 
o autor, informações de pessoas próximas que já o leram etc.), as informações não 
verbais que acompanham o texto escrito (imagens, diagramação), as informações 
textuais que ajudam a delimitar cada parte do texto (títulos e subtítulos). Além disso, 
a clareza do leitor quanto ao que espera realizar (seus objetivos de leitura) fará com 
que a atividade seja mais ou menos complexa e definirá a profundidade da leitura.

Tudo isso contribui para que o leitor construa o significado do texto, favorecendo 
o processamento das informações obtidas pela exploração daquilo que está escrito.

As crianças que ainda não dominam o sistema alfabético de escrita não são 
capazes de ler com autonomia. Se observadas, no entanto, algumas condições, é 
possível propor a realização de atividades relacionadas à leitura.

Em determinadas circunstâncias, o conteúdo de um texto já pode ser bem co-
nhecido das crianças. Em alguns casos, sua organização favorece a memorização 
(como ocorre com as parlendas, poemas e outros textos organizados em versos). 
Em outros, além de serem textos simples, o professor traz várias informações sobre 
aquilo que contêm. É o caso das listas, em que ele informa todos os itens que as 
compõem, porém, não indica a ordem em que estão dispostos.
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Mesmo que ainda não saibam ler no sentido convencional, tais condições permi-
tem que as crianças coordenem as informações prévias que possuem (o texto memo-
rizado ou os itens que já sabem constar de uma lista) para tentar identificar, no texto 
escrito, onde está escrita cada parte, arriscando diferentes possibilidades de leitura.

Promova situações que envolvam diversos gêneros textuais, entre eles:
Listas

Parlendas

Adivinhas

Quadrinhas

Provérbios

Seguem alguns exemplos de atividades de leitura, para análise e reflexão so-
bre a língua, possíveis de serem desenvolvidas com os alunos:

ATIVIDADE 1 – LEITURA DE QUADRINHA

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de quadrinhas.

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de uma adivinha.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: uma aula de 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Essa atividade de leitura tem como desafio acionar os conhecimentos que 
os alunos já construíram sobre o sistema de escrita para que leiam, mesmo 
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antes de aprenderem convencionalmente, e compreendam a natureza da re-
lação oral-escrito.

 � É importante que os alunos:

 J saibam o texto de memória;

 J ordenem as partes do texto, ajustando o falado ao escrito;

 J discutam suas hipóteses com os colegas;

 J socializem os resultados de seu trabalho.

 � Você poderá agrupar os alunos com hipótese de escrita silábica com valor 
sonoro com os alunos com hipótese de escrita silábica sem valor sonoro e 
pré-silábica e entregar os versos em tiras para que, na dupla, ordenem e co-
lem a quadrinha na sequência certa.

 � Para aqueles com hipótese de escrita silábico-alfabética e escrita alfabética, 
dê letras móveis com todas as letras do alfabeto para que pensem na ques-
tão da ortografia das palavras.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

QUADRINHAS
A quadrinha abaixo está toda fora de ordem. Vocês deverão escrevê-la na ordem 
correta:

PRECISA ACHAR UMA ARARA URGENTE 

QUE NÃO SAIBA DIZER NÃO

CONTADOR DE PIADA DE SALÃO PAPAGAIO IMPACIENTE
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ATIVIDADE 2 – LEITURA 
E ESCRITA DE PROVÉRBIO

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de provérbios.

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um provérbio.

 � Escrever de acordo com suas hipóteses.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: uma aula de 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Essa atividade proporciona um desafio de leitura e também de escrita. É im-
portante deixar claro para os alunos que o que se espera deles não é uma 
escrita convencional, mas um esforço reflexivo para compreenderem o sis-
tema alfabético de escrita.

 � Você poderá agrupar os alunos com hipótese de escrita silábica com valor 
sonoro com os alunos com hipótese de escrita silábica sem valor sonoro e 
pré-silábica e entregar os versos em tiras para que, em dupla, ordenem e 
colem a quadrinha na sequência certa.

 � Para aqueles com hipótese de escrita silábico-alfabética e escrita alfabética, 
dê letras móveis com todas as letras do alfabeto para que pensem na ques-
tão da ortografia das palavras.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

PROVÉRBIOS

Você sabe o que são provérbios? Seu(Sua) professor(a) vai ler no dicionário o 
que significa essa palavra.

Agora seu(sua) professor(a) vai ler três provérbios chineses e vocês vão dis-
cutir o que entenderam sobre eles. Depois, em duplas, tentem ler o restante e dis-
cutam entre si.

1.  “A QUEM SABE ESPERAR, O TEMPO ABRE AS PORTAS.”

2.  “ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO DE MODIFICAR O MUNDO, DÊ TRÊS VOL-

TAS DENTRO DE SUA CASA.”

3.  “AQUELE QUE PERGUNTA PODE SER UM TOLO POR CINCO MINUTOS. AQUE-

LE QUE DEIXA DE PERGUNTAR SERÁ UM TOLO PARA O RESTO DA VIDA.”

4.  “BONDADE EM BALDE É DEVOLVIDA EM BARRIL.”

5.  “QUEM QUER COLHER ROSAS DEVE SUPORTAR OS ESPINHOS.”

6.  “TEMOS UMA BOCA E DOIS OUVIDOS, MAS JAMAIS NOS COMPORTAMOS 

PROPORCIONALMENTE.”

Leitura e escrita de nomes próprios

O desenvolvimento de um trabalho sistemático e frequente com o nome próprio 
representa importante estratégia didática dirigida para a alfabetização inicial dos alu-
nos, além de estar relacionado à questão da cidadania. No Guia de Planejamento e 
Orientações Didáticas do 1º Ano, muitas situações didáticas foram contempladas 
com esse objetivo. Esse trabalho pode favorecer a reflexão dos alunos sobre o sis-
tema de escrita alfabético e ajudá-los a avançar nessa aquisição. 

Algumas situações interessantes podem ser propostas para a classe – es-
crita pelo aluno dos nomes dos ajudantes do dia (aqueles alunos que irão ajudar 
você em algumas tarefas, como entregar os materiais para a turma), fazer a cha-
mada dos alunos utilizando material escrito como apoio (no caso, os crachás dos 
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alunos) e pedir para que eles escrevam o nome e sobrenome em pelo menos um 
dos trabalhos propostos no dia. O uso do crachá não se esgota quando os alunos 
já sabem o nome dos colegas, pois o que está em jogo não são aspectos relacio-
nados ao convívio social, mas no que tange à aquisição do sistema de escrita, ou 
seja, aprender sobre seu funcionamento.

O que os alunos aprendem nas situações de leitura e escrita 
de nomes?
O nome é parte da identidade de cada um e, como tal, tem valor intrínseco. Por 
isso, ler e escrever o próprio nome e o de alguns colegas da classe são apren-
dizagens que carregam um significado emocional importante.

Além disso, os nomes assumem grande valor para a aprendizagem do sistema 
alfabético, pois, a partir de situações em que é preciso ler ou escrever seu 
próprio nome (ou de algum colega), colocam-se problemas interessantes que 
contribuem para ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a organização do 
sistema de escrita alfabético. Várias pesquisas comprovam que a lista de no-
mes dos colegas da classe é uma valiosa fonte de informação para a criança:

 J elas indicam que, para a escrita de determinado nome, é preciso um 
conjunto de letras específico;

 J ao considerar o conjunto de nomes dos colegas, as crianças obser-
vam que todos eles são escritos somente com as letras do alfabeto, 
não há grafismos inventados para cada nome;

 J é possível observar que as letras não são partes exclusivas de um 
único nome: as mesmas letras podem estar presentes em diferen-
tes nomes de colegas;

 J os nomes também tornam explícito que a ordem das letras nas palavras 
não é aleatória e que existe um sentido convencional para a leitura;

 J a leitura e escrita de nomes ajudam a compreender, também, o valor 
sonoro convencional das letras;

 J ao analisar as semelhanças e diferenças entre os nomes dos co-
legas, as crianças aprendem que o mesmo conjunto de letras, na 
mesma ordem, remete a determinado nome, ao passo que peque-
nas diferenças entre os nomes podem remeter a nomes diferentes 
(como ocorre em FERNANDO e FERNANDA);

 J ao observar essas diferenças, os alunos aprendem a considerar 
indícios variados para realizar a leitura dos nomes: podem usar a 
quantidade de letras para diferenciar nomes (por exemplo, se há 
poucas letras é mais provável que seja o nome do PEDRO do que do 
RONALDO), a quantidade de palavras (MARIA LUÍSA tem duas partes 
e MARIANA só uma), a diferença entre as letras (para diferenciar FER-
NANDO de FERNANDA, por exemplo, é preciso observar a letra final).
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Tais situações também são produtivas por problematizar os conhecimentos dos 
alunos: como devem escrever convencionalmente, a partir delas eles têm a 
oportunidade de confrontar suas hipóteses com a escrita correta. Por exemplo, 
uma criança colocaria apenas uma letra para cada sílaba do nome RODRIGO; 
no entanto, ao escrever esse nome convencionalmente (por conhecer a palavra 
de memória ou por tê-la consultado na lista de nomes da classe), observa que 
há mais letras do que espontaneamente colocaria. Esse conflito entre o que 
deve estar escrito e as ideias das crianças favorece avanços, pois a própria 
criança procura compreender o que significam as letras que excedem o que 
inicialmente previra.

Além de fonte de conflito, esse conjunto de palavras conhecidas funciona como 
um importante “material de consulta”: ao escrever determinada palavra, as 
crianças aprendem a buscar na lista de nomes dos colegas informações que 
lhes permitam escrever de maneira mais próxima da convencional outras pala-
vras cuja escrita não dominam. Por exemplo, ao escrever uma lista de frutas, o 
nome de MANUEL poderá ser consultado para a escrita da palavra MAÇÃ, uma 
vez que as crianças observam que ambas as palavras se iniciam pelo mesmo 
som e, portanto, devem ter a(s) mesma(s) letra(s) inicial(is).

Sugerimos algumas atividades que você poderá trabalhar 
com os alunos:

 • elaborar fichas com letras iniciais dos alunos da sala. Pedir que sorteiem 
e escrevam os nomes que começam com as iniciais sorteadas;

 • escrita de nomes de colegas das mesas próximas;

 • atividades em que possam consultar a lista de nomes dos colegas da sala;

 • escrita de nomes dos alunos de acordo com o time que torcem;

 • bingo de nomes;

 • forca de nomes;

 • elaborar agenda de telefone da classe.

ATIVIDADE 3 – ESCRITA DOS NOMES DOS 
ALUNOS DA CLASSE

Objetivos

 � Participar de situações em que escrever o próprio nome faça sentido.

 � Promover discussões coletivas acerca do sistema de escrita, em que seja 
possível a todos os alunos – independentemente de sua hipótese de escrita 
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– informar-se, discutir, justificar suas ideias, confrontar pontos de vista dife-
rentes e construir argumentos para defender suas opiniões.

 � Escrever de acordo com suas hipóteses.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � As palavras que os alunos conhecem de memória, por terem muito contato 
com elas, são importantes como recursos no processo de alfabetização. Em 
geral, são nomes: o próprio nome, os nomes de outros colegas, dos pais, 
do(a) professor(a), de um grande amigo, de um artista preferido, de produtos 
que consomem, de alguns animais etc.

 � O objetivo de trabalhar com palavras que os alunos conhecem é oferecer-lhes 
alguns modelos de escrita que podem ser utilizados como referência para 
que pensem na escrita das palavras para ler ou escrever.

 � Por exemplo, quase todos os alunos conhecem a grafia de alguma marca de 
refrigerante. Esse conhecimento pode-lhes servir como referência para es-
crever outras palavras. Assim também ocorrerá ao conhecerem a grafia do 
próprio nome e a dos colegas para escrever outras palavras.

 � Saber escrever algumas palavras de memória dá segurança e apoio aos alu-
nos que ainda estão no início do processo de alfabetização. Para os alunos 
que ainda não atingiram a hipótese alfabética, é importante construir listas 
que façam sentido para eles. Os nomes dos colegas são palavras sempre 
presentes no cotidiano deles e podem servir de referência para que apren-
dam a escrever outras palavras.

 � Essas listas devem ser afixadas em uma parede ou mural para que todos 
possam consultá-las quando necessário.

 � Solicite aos alunos que escrevam os nomes dos alunos da sala. Nesse de-
safio os alunos deverão escrever em duas colunas, uma reservada para os 
nomes de meninas e outra para os de meninos.

 � Os alunos que escrevem alfabeticamente poderão realizar a atividade indi-
vidualmente. Para os alunos que não escrevem alfabeticamente, organize 
duplas considerando seus conhecimentos sobre a escrita.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

ESCRITA DOS NOMES DOS ALUNOS DA CLASSE

Escreva os nomes dos alunos da classe, separando os nomes das meninas 
dos nomes dos meninos, no quadro abaixo:

NOMES DAS MENINAS        NOMES DOS MENINOS
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ATIVIDADE 4 – BINGO DE NOMES

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de nomes.

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

Planejamento

 � Organização do grupo: individualmente.

 � Materiais necessários: cartelas de bingo, em branco, confeccionadas por você.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Trata-se de uma atividade de leitura e escrita, pois os alunos irão preparar 
as cartelas do bingo para um colega.

 � Confeccione cartelas em branco para os alunos e as distribua, solicitando 
que escrevam um nome de colega em cada quadro, como no exemplo:

 � Para os alunos com escrita não alfabética será necessário que você pense 
em duplas produtivas, de acordo com a hipótese de escrita de cada um.

 � Converse com eles sobre como devem proceder para a montagem de uma 
cartela: escrever o nome legível (para isso podem tomar como apoio a lista-
gem de nomes da turma), escrever apenas um nome em cada retângulo etc.

 � Após o preenchimento das cartelas com os nomes dos colegas, os alunos 
devem trocá-las para iniciar o jogo de bingo. O professor poderá cantar o bin-
go ou selecionar alunos para fazer isso.

 � É importante conversar com os alunos sobre as regras do jogo antes de iniciá-lo.
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Você também pode fazer...
Uma variação dessa proposta de bingo pode ser realizada por você, professor(a), 
preparando previamente as cartelas. Os desafios de leitura colocados em cada 
cartela devem ser minuciosamente pensados por você, de acordo com seu diag-
nóstico sobre a escrita dos alunos. Por exemplo, alguns alunos precisam de desa-
fios que não estejam somente colocados nas letras iniciais e finais de cada nome:

Mônica Marcela Mara

Mariana Mauro Marcos

Márcio Marina Meire

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

BINGO DE NOMES

Vamos jogar bingo de nomes:

O(A) professor(a) irá entregar uma cartela que deverá ser completada com os 
nomes de alguns colegas da sala.

 • Entregue sua cartela para um colega e pegue a cartela de outro colega.

 • Cada um escreverá para o outro os nomes de alunos da classe.

 • Escreva somente nos retângulos em branco.

 • Depois que todos estiverem com suas cartelas preenchidas, o (a) professor 
(a) sorteará os nomes. Você vai localizar cada nome sorteado, marcando com 
um X, que indica que ele foi sorteado.

 • Quem preencher a cartela primeiro diz “Bingo!” e ganha a partida.

 • Marque o X a lápis no canto do retângulo do nome para que possa apagar e 
jogar mais vezes com a mesma cartela.

 • Escreva abaixo os nomes dos colegas que ganharam as partidas do bingo:
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 1a partida: 

 

 2a partida: 

 3a partida: 

 4a partida: 

 5a partida: 

Listas

As listas compõem um tipo de texto muito presente no dia a dia das pessoas. 
Listar significa relacionar nomes de pessoas ou coisas para a organização de uma 
ação. Por exemplo: lista de convidados para uma festa, lista dos produtos para comprar, 
lista dos compromissos do dia, lista das atividades que serão realizadas na sala de 
aula etc. Por ter uma estrutura simples, a lista é um texto privilegiado para o trabalho 
com alunos que não sabem ler e escrever convencionalmente, mas é importante que 
você proponha a escrita de listas que tenham alguma função de uso na comunidade 
ou na sala de aula. A escrita de listas de palavras que começam com a mesma letra 
ou outras similares é inadequada, pois descaracteriza a função social desse texto.

Por isso, ao planejar atividades com esse tipo de texto é importante considerar: 

 • Atividades de leitura de listas: é fundamental propor atividades de leitura em 
que os alunos sejam os leitores. Por exemplo: atividades em que recebam uma 
lista com os títulos dos contos lidos ou dos personagens conhecidos e tenham 
de localizar determinados personagens ou títulos (é possível, por exemplo, en-
tregar uma cédula para que os alunos elejam, entre os títulos de duas ou mais 
histórias já conhecidas, qual será relida por você); e, ainda, a leitura da lista 
de ajudantes do dia, da lista de atividades que serão realizadas no dia (rotina), 
da lista dos aniversariantes do mês etc.

 • Atividades de escrita de listas: por ser um gênero de estrutura simples, as ativi-
dades de escrita de listas possibilitam que os alunos pensem muito mais na es-
crita das palavras (que letras usar, quantas usar, comparar outras escritas etc.). 
Você deve propor atividades de escrita de listas das quais os alunos possam de 
alguma forma fazer uso. Por exemplo: escrever a lista dos poemas lidos, a lista 
dos jogos que já foram estudados e a dos que ainda pretendem estudar, a lista 
dos personagens preferidos dos livros que discutiram nas Rodas de Leitura etc. 
Vale ressaltar que, quando propomos a escrita de um texto visando à reflexão 
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sobre o sistema de escrita em que não há um destinatário específico, é funda-
mental aceitar as ideias das crianças sobre a escrita e colocar questões para que 
confrontem suas hipóteses. Nesses casos, também não é aconselhável corrigir, 
escrever embaixo, enfim, fazer uso de recursos similares, pois o objetivo não é a 
escrita convencional nem a legibilidade do texto. Ao planejar atividades de produ-
ção de listas, considere que é possível propor que os alunos ditem o texto para 
você escrever, que escrevam reunidos em grupos ou duplas ou ainda que escre-
vam utilizando outros suportes, além do lápis e papel, como as letras móveis.

 • Atividades de reflexão sobre a escrita: sempre que for possível favorecer a 
reflexão dos alunos sobre a escrita, proponha comparações entre palavras que 
começam ou terminam da mesma forma (letras, partes da palavra). As listas 
são ótimos textos para a realização dessas atividades. Como é um texto que 
favorece a reflexão sobre o sistema de escrita, sua utilização deve ser mais 
intensa enquanto houver alunos que não leem e escrevem convencionalmente.

Sugerimos:

para a escrita para leitura

Aqui estão algumas listas que você 
pode usar em atividades de escrita:

 • personagens de uma história;

 • brincadeiras que a turma gosta de 
realizar no intervalo;

 • títulos de contos;

 • escrita de características de perso-
nagens de uma história.

Veja a seguir outras ideias para um 
trabalho de leitura de listas:

 • localizar títulos de contos/poemas 
lidos;

 • encontrar nomes de jogos estudados 
no projeto;

 • localizar, em uma lista, personagens 
de uma história.

ATIVIDADE 5 – LEITURA DE LISTA

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente, tentando estabelecer relações 
entre o oral e o escrito.

 � Colocar em prática estratégias de leitura: fazer uso do conhecimento que 
as crianças têm acerca do texto, do valor sonoro das letras, dos aspectos 
gráficos, entre outros.
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Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: cerca de 30 minutos.

Encaminhamentos

 � Essa atividade, como outras presentes neste material, está direcionada aos 
alunos com hipótese de escrita não alfabética e seu objetivo é a aprendiza-
gem do sistema de escrita. Para isso, seguem as sugestões para você orga-
nizar os agrupamentos:

 J os alunos com escrita silábica que já fazem uso do valor sonoro das 
letras podem se unir aos colegas com escrita silábica que fazem pou-
co ou nenhum uso do valor sonoro e também aos alunos com escrita 
silábico-alfabética ou com escrita pré-silábica;

 J é fundamental que os alunos com escrita pré-silábica não sejam agrupa-
dos entre si para realizar esse tipo de atividade. Para eles, é importante 
a interação com os colegas que já sabem que a escrita representa a fala, 
ou seja, alunos de hipóteses silábicas. Também não é adequado agrupá-
-los com alunos com hipótese de escrita silábico-alfabética ou alfabética, 
pois esses alunos estão preocupados com questões mais avançadas e, 
por isso, podem acabar não permitindo uma discussão produtiva.

 � Inicie com as crianças uma conversa sobre o que sabem sobre as listas. Para 
que servem e se já usaram (escreveram/leram) alguma vez.

 � Peça para os alunos observarem a atividade na Coletânea de Atividades do 
aluno. Nesse momento você pode destacar com os alunos algumas carac-
terísticas do gênero lista.

 � O desafio colocado, nas sugestões de atividades de leitura de lista são: ler os 
produtos e conseguir indicar quais são de limpeza e de comer; lista de mate-
riais escolares; lista de personagens de contos de fadas e lista de contos lidos.

 � Veja os encaminhamentos específicos de cada atividade.

Lista de produtos de comer e produtos de limpar

 � Diga aos alunos quais são os produtos de comer e os de limpeza, para que 
eles localizem na lista. Vá dizendo aos poucos para que as duplas localizem 
cada produto dito por você.

 � É importante incentivar a discussão nas duplas sobre as escolhas das pala-
vras. Os alunos devem justificar suas escolhas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

LEITURA DE LISTA

Produtos de comer e produtos de limpar

A diretora da escola de vocês recebeu vários materiais e solicitou que os guar-
dassem em dois armários, tendo que separar os produtos de limpeza em um e os 
alimentos em outro.

Abaixo, temos a relação de tudo o que ela recebeu. Separem-nos em duas listas:

MACARRÃO BOLACHA DETERGENTE ARROZ

FEIJÃO SABÃO BOMBRIL ESPONJA

DESINFETANTE CAFÉ SAL MILHO

ÓLEO AÇÚCAR ESCOVA SACO DE LIXO

ALIMENTOS MATERIAIS DE LIMPEZA

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   76 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 77

Lista de materiais escolares

 � Nessa atividade, você irá ditar alguns dos materiais que serão utilizados no 
decorrer das aulas. Não devem ser ditados todos os materiais, pois é inte-
ressante que os alunos tenham várias opções como desafio de ajuste do 
que está sendo ditado e do que está escrito. Essa é uma atividade de leitura, 
mas não é esperado que os alunos leiam de forma autônoma e convencio-
nalmente. No entanto, como se trata de uma lista de materiais escolares, 
os alunos que ainda não conseguem ler sozinhos podem inferir o que está 
escrito valendo-se de algumas pistas – por exemplo, algumas letras que co-
nhecem, que fazem parte de outras palavras que sabem de memória.

MATERIAIS ESCOLARES

Abaixo segue uma lista de materiais escolares. Marquem os materiais básicos 
que serão usados este ano, indicados pelo(a) professor(a):

 APONTADOR  LÁPIS DE COR  FICHÁRIO

 BORRACHA  LAPISEIRA  AGENDA

 ESTOJO  CANETA  TESOURA

 CADERNO  COMPASSO  LIVRO

 LÁPIS  COLA  GIZ

Lista de contos de bruxas

 � Essa é uma atividade de leitura que os alunos com escritas alfabética e silá-
bico-alfabética podem realizar com autonomia. Já as duplas de alunos com 
hipóteses de escrita silábica e pré-silábica precisarão da sua intervenção. 
Instigue-os a estabelecer relações entre o som pronunciado e palavras cuja 
grafia eles conhecem de memória, que têm o mesmo som – por exemplo: 
Cinderela e Cíntia (se for um nome da classe ou outro) ou Rapunzel e Rafael 
(se for um nome da classe).
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CONTOS DE BRUXAS

Abaixo vocês encontram uma lista de histórias conhecidas. Façam um círculo 
nas histórias que têm bruxa.

O PATINHO FEIO CINDERELA

RAPUNZEL O GATO DE BOTAS

BRANCA DE NEVE JOÃO E MARIA

CHAPEUZINHO VERMELHO O REI SAPO

A BELA ADORMECIDA

Lista de títulos de contos

 � Para os alunos não alfabéticos, essa atividade é de leitura para reflexão so-
bre o sistema de escrita. É importante que você organize duplas em que um 
aluno com hipóteses de escrita silábica com valor sonoro se junte a outro 
com hipóteses de escrita pré-silábicas ou silábicas sem valor sonoro, para 
que as duplas tenham condições de estabelecer alguma relação entre os 
títulos que supõem estar na lista com o texto escrito de fato.

 � Para os alunos com escrita alfabética, entregue a quantidade exata de letras 
e peça-lhes que escrevam sem deixar sobrar ou faltar letras. O desafio aqui 
é pensar sobre as questões ortográficas.

TÍTULOS DE CONTOS

Abaixo vocês encontram uma lista de contos conhecidos. Façam um círculo 
nos contos que têm príncipes e princesas:

OS TRÊS MOSQUETEIROS CINDERELA

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES ALADIM

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO CACHINHOS DOURADOS 

CHAPEUZINHO VERMELHO A BELA E A FERA

OS TRÊS PORQUINHOS 
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Adivinhas

As adivinhas ou charadinhas são textos que apresentam um enigma. Utilizam 
duplos sentidos ou semelhanças entre palavras para dar pistas, mas muitas vezes 
essas pistas criam mais dificuldade. Costumam agradar a crianças e adultos, tanto 
pelo desafio quanto pelo fato de serem em geral ideias divertidas.

As adivinhas podem ser úteis para ajudar as crianças a avançar em relação 
ao sistema de escrita, mas, para isso, é importante que já sejam conhecidas dos 
alunos. Será muito difícil para eles realizar as atividades de leitura ou escrita sem 
conhecer as respostas das adivinhas propostas.

Assim, sugerimos que você trabalhe com a preocupação de criar um repertó-
rio de adivinhas conhecidas. Você pode planejar, ao longo do ano, atividades nesse 
sentido envolvendo a linguagem oral. 

Por exemplo:
 J ensinar uma adivinha para que as crianças a aprendam e contem a seus familiares;

 J sugerir que aprendam uma adivinha em casa para contar na classe no dia seguinte. Organize, então, 
uma “Roda de Adivinhas”;

 J você pode criar a “Hora da Adivinha”, momento em que você ou os alunos ensinam novas adivinhas;

 J fazer a leitura de uma adivinha e pedir para que os alunos anotem as respostas a partir de um banco 
de palavras;

 J encontre a resposta de uma adivinha em uma lista;

 J em roda, contar uma adivinha para que os alunos, oralmente, possam descobrir a resposta;

 J elaborar questões para respostas de adivinhas.

Para manter a memória dessas adivinhas aprendidas, você pode ir registrando 
tudo em um cartaz, que será atualizado sempre que uma nova adivinha for acres-
centada ao repertório do grupo.

ATIVIDADE 6 – LEITURA DE ADIVINHA I

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.
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 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � É interessante apresentar para os alunos um livro de adivinhas e ler algumas 
delas para eles se recordarem desse gênero.

 � Essa atividade tem como objetivo possibilitar que os alunos escrevam em 
duplas a partir de suas hipóteses. Muitas atividades serão propostas para 
que os alunos pensem sobre como escrever. A leitura desse texto auxiliará 
você em suas intervenções durante as atividades de escrita pelos alunos.

 � Em relação às adivinhas, você poderá ler cada adivinha para que os alunos 
acompanhem a leitura. Porém, antes disso, leia todas as adivinhas para que 
eles se familiarizem com o texto. Só depois leia uma adivinha de cada vez e 
solicite que escrevam a resposta.

 � Circule pela sala para realizar as intervenções que julgar necessárias, socializan-
do com toda a classe as diferentes soluções encontradas pelos alunos para as 
questões colocadas pela escrita. É importante você antecipar alguns problemas 
que eles poderão encontrar durante a realização da atividade e, assim, ajudá-los 
a recorrer aos materiais escritos da classe para buscar informações sobre o que 
estão escrevendo e justificar quantas e quais letras utilizaram para escrever.

 � Respostas das adivinhas: 1. pneu; 2. pé; 3. telefone; 4. óculos; 5. escuridão.

Depois de todos os alunos escreverem as respostas do jeito que acharam que 
deveria ser, chame algumas duplas para escreverem a resposta na lousa.

Isso servirá para os alunos compararem as diferentes escritas e chegarem a 
uma conclusão sobre a forma mais adequada para escrever as palavras.

Lembre-se de que aqui eles podem não chegar a escrever convencionalmente. 
Nesse momento, isso não é um problema; o importante é que pensem sobre a 
forma de escrever.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

LEITURA DE ADIVINHAS I

Você já ouviu falar em adivinhas?

As adivinhas são pequenos textos que dão dicas sobre o que podem estar fa-
lando, mas não dizem o que é. Vamos ver se você “adivinha” as respostas!

Escrevam as respostas das adivinhas abaixo:

1.   NÃO TEM CABELO NEM CABEÇA, MAS QUANDO ENVELHECE FICA CARECA. 

O QUE É?

RESPOSTA: 

2.  O QUE É, O QUE É: QUANDO ESTAMOS DEITADOS ESTÁ EM PÉ E QUANDO 

ESTAMOS EM PÉ ESTÁ DEITADO?

RESPOSTA: 

3.  O QUE É, O QUE É: TEM LINHA, MAS NÃO É CARRETEL; FALA, MAS NÃO TEM 

BOCA; OUVE, MAS NÃO TEM OUVIDO?

RESPOSTA: 

4.  O QUE É, O QUE É: QUEM FEZ NÃO QUER; QUEM USA NÃO VÊ; QUEM VÊ 

NÃO DESEJA, POR MAIS BONITO QUE SEJA?

RESPOSTA: 

5.  O QUE É, O QUE É: QUANTO MAIS CRESCE, MENOS SE VÊ?

RESPOSTA: 
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ATIVIDADE 7 – DESCUBRA 
AS RESPOSTAS DAS ADIVINHAS

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Talvez alguns alunos já consigam ler sozinhos, dependendo de sua ajuda 
apenas para encontrar a resposta que irão escrever. Para esses, entregue 
a quantidade exata de letras das respostas, deixando-os trabalhar com as 
questões relacionadas à ortografia. A quantidade exata de letras sugere jus-
tamente a necessidade de escrever sem sobrarem ou faltarem letras.

 � Para os que não conseguem ler sozinhos, você precisará ler em voz alta. Pa-
ra eles, trata-se de uma atividade de leitura para pensar sobre o sistema de 
escrita. Por isso, procure agrupá-los em duplas seguindo alguns critérios: os 
alunos com hipóteses de escrita silábica com valor sonoro devem ficar com 
colegas que tenham hipóteses de escrita silábica sem valor sonoro ou com 
hipóteses pré-silábicas, para que possam ler sem saber ler.

 � Experimente organizar um banco de palavras para os alunos localizarem a 
resposta correta, ou seja, lerem sem saber ler.

1 2 3 4 5

BENGALA BURACO TAPETE CABEÇA DE CEBOLA CAIXA DE FRUTAS

TELHADO BARATA TIJOLO CABEÇA DE ALHO CAIXA DE PRESENTE

BARALHO BELEZA TOALHA CABEÇA DE PREGO CAIXA DE FÓSFOROS
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 � Para os alunos não alfabéticos, essa é uma atividade de leitura para pen-
sarem sobre o sistema de escrita. Por isso, você não pode ler para eles as 
respostas, pois o desafio está justamente em colocar em situação de leitu-
ra esses alunos que não sabem ler. Eles precisam selecionar determinados 
elementos do texto escrito para atribuir-lhes significado.

 � Respostas das adivinhas: 1. baralho – 2. buraco – 3. toalha – 4. cabeça de 
alho – 5. caixa de fósforos.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

DESCUBRAM AS RESPOSTAS DAS ADIVINHAS

Leiam e resolvam as adivinhas em duplas. Depois, confiram as respostas com 
a ajuda do(a) professor(a).

1. O que é que na mesa se parte e reparte, mas não se come?

RESPOSTA: 

2.  O que é que quanto mais se tira mais aumenta?

RESPOSTA: 

3.  O que fica molhado na hora que seca?

RESPOSTA: 

4.  Tem barba, mas não é homem; tem dente, mas não é gente?

RESPOSTA: 

5.  Tem mais de vinte cabeças, mas não sabe pensar?

RESPOSTA: 
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ATIVIDADE 8 – LEITURA DE ADIVINHA II

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Talvez alguns alunos já consigam ler sozinhos, dependendo de sua ajuda 
apenas para encontrar a resposta que irão escrever. Para esses, entregue a 
quantidade exata de letras das respostas, para que possam trabalhar com 
as questões relacionadas à ortografia. A quantidade exata de letras sugere 
justamente a necessidade de escrever sem sobrarem ou faltarem letras. E 
logo após solicite que escrevam uma nova adivinha.

 � Para os que não conseguem ler sozinhos, você precisará ler em voz alta: 
nesse caso, a atividade é de leitura para pensar sobre o sistema de escrita. 
Por isso, procure agrupá-los em duplas seguindo alguns critérios: os alunos 
com hipóteses de escrita silábica com valor sonoro devem ficar com colegas 
que tenham hipóteses de escrita silábica sem valor sonoro ou com hipóteses 
pré-silábicas, para que possam ler sem saber ler.

 � Experimente organizar um banco de palavras para os alunos localizarem a 
resposta correta, ou seja, lerem sem saber ler.

1 2 3 4

TANGERINA FORMIGA VELA TOMATE

AEROPORTO FARINHA VACA TOPEIRA

TARTARUGA FURACÃO URSO TUCANO
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 � Para os alunos não alfabéticos, essa é uma atividade de leitura para pen-
sarem sobre o sistema de escrita. Por isso, você não pode ler para eles as 
respostas, pois o desafio está justamente em colocá-los em uma situação 
de leitura na qual precisarão antecipar o que pode estar escrito e selecionar 
determinados elementos no texto para atribuir-lhes significado.

 � Respostas das adivinhas: 1. tartaruga – 2. formiga – 3. vaca – 4. tucano.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

LEITURA DE ADIVINHAS II

Adivinhe qual é o bicho

Leiam a descrição dos bichos e adivinhem quem eles são:

1.  UM BICHO PEQUENO, TEM QUATRO PATAS, 

SUAS PATAS SÃO PEQUENAS, 

ANDA DEVAGAR E CARREGA A CASA NAS COSTAS.

QUAL É O BICHO? 

2.  É UM INSETO, 

PODE SER VISTO NOS JARDINS, ESTÁ SEMPRE EM GRUPOS, 

NÃO VOA E TRABALHA BASTANTE.

QUAL É O BICHO? 

3.  É UM BICHO GRANDE, TEM QUATRO PATAS, COME VEGETAIS, 

COSTUMA SER CRIADO EM FAZENDAS, BEBEMOS DE SEU LEITE.

QUAL É O BICHO? 

4.  É UM BICHO QUE VOA, TEM PENAS, 

É COLORIDO, 

SEU BICO É BEM GRANDE E BONITO.

QUAL É O BICHO? 
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ATIVIDADE 9 – LEITURA DE ADIVINHA III

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Alguns alunos provavelmente já conseguem ler sozinhos e talvez você pre-
cise apenas ajudá-los a encontrar a resposta para que possam escrevê-la. 
Para esses, entregue a quantidade exata de letras das respostas para que 
possam trabalhar com as questões relacionadas à ortografia: é uma forma 
de fazer com que precisem escrever sem sobrarem ou faltarem letras. Soli-
cite, a seguir, que eles próprios escrevam uma nova adivinha. Você também 
pode sugerir que trabalhem em duplas e depois troquem seus escritos com 
outras duplas, para pensarem nas questões ortográficas.

 � Para os que não conseguem ler sozinhos, você precisa ler em voz alta. Para 
eles, trata-se de uma atividade de leitura para pensar sobre o sistema de escri-
ta. Por isso, procure agrupá-los em duplas seguindo alguns critérios: os alunos 
com hipóteses de escrita silábicas com valor sonoro devem ficar com colegas 
que tenham hipóteses de escrita silábicas sem valor sonoro ou com hipóte-
ses pré-silábicas, para que enfrentem o desafio de ler mesmo sem saber ler.

 � Nessa atividade, não é indicado organizar duplas de alunos silábicos sem 
valor sonoro com alunos pré-silábicos. É preciso garantir que pelo menos um 
da dupla tenha hipótese silábica com valor sonoro.

 � Experimente organizar um banco de palavras para os alunos localizarem a 
resposta correta, ou seja, leiam sem saber ler.
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1 2 3 4 5 6

CARRO LUPA BALÃO SOMBRA PANELA MULTA

GRUTA LUVA PILÃO COMPRA BATATA MOSCA

GARFO URSO BOTÃO SALADA PIPOCA MOEDA

 � Por ser uma atividade de leitura para que os alunos não alfabéticos possam 
pensar sobre o sistema de escrita, não leia para eles a lista de respostas. O 
desafio está justamente em colocá-los em uma situação de leitura na qual 
precisem acionar seus conhecimentos e selecionar determinados elemen-
tos do texto escrito para encontrar o significado. Para esses alunos, você 
também pode não entregar o banco de palavras e solicitar que escrevam as 
respostas em duplas, de acordo com suas hipóteses.

 � Respostas das adivinhas: 1. garfo – 2. luva – 3. botão – 4. sombra – 5. pi-
poca – 6. moeda.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

LEITURA DE ADIVINHAS III

Você já fez algumas atividades com adivinhas. Vamos realizar agora mais al-
gumas para que você amplie seu conhecimento sobre esse tipo de texto. Então, 
junte-se a um colega, leiam as adivinhas e tentem resolvê-las.

1.  O que é, o que é que está na boca, mas não é boca; tem dentes, mas não 

mastiga?

2.  O que é, o que é que tem cinco dedos, mas não tem carne nem ossos?
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3.  O que é, o que é que, quando entra, está do lado de fora?

4.  O que é, o que é que entra na água e não se molha?

5.  O que é, o que é que dá um pulo e se veste de noiva?

6.  O que é, o que é que tem cara, mas nunca se lava?

ATIVIDADE 10 – ESCRITA DE ADIVINHA

Objetivos

 � Escrever antes de saber fazê-lo convencionalmente.

 � Ampliar conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Como já foi dito, a melhor maneira de aprender a escrever é tendo a oportu-
nidade de praticar a escrita, pois é no esforço de pensar sobre a forma de 
grafar as palavras que se aprende a escrevê-las.
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 � Por isso, mesmo que os alunos ainda não escrevam de forma convencional, é 
importante convidá-los sempre a escrever em diferentes situações. Nesse mo-
mento, você deve agir como se o aluno soubesse aquilo que precisa aprender.

 � É importante também pensar em variações dessa atividade para que ela seja 
difícil, mas também possível para os alunos com diferentes hipóteses. Por 
exemplo, apresentar um banco de palavras com as respostas para alunos 
não alfabéticos, para que possam ajustar o que sabem ao que não sabem 
para ler as respostas das perguntas. Aqui é necessário pensar nos agrupa-
mentos produtivos e nas variações necessárias, considerando a heteroge-
neidade do grupo.

 � Respostas das adivinhas: 1. borracha – 2. gato – 3. jacaré.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

ESCRITA PELO ALUNO

Você já conheceu algumas adivinhas. Os textos abaixo são parecidos.

Leia cada um e descubra o que é ou quem é miloquito.

1.  Miloquito pode ser de várias cores e tamanhos e deve ser guardado no esto-

jo. Miloquito apaga os erros e rabiscos. Miloquito não pode faltar na escola. 

Miloquito é:

RESPOSTA: 

2.  Miloquito gosta de namorar, subir nos telhados das casas e tomar leite. Mi-

loquito é dengoso e toma banho lambendo o corpo. Dizem que Miloquito tem 

sete vidas. Miloquito é:

RESPOSTA: 

3.  Miloquito mora nos pântanos. Miloquito tem uma boca enorme para comer 

piranhas. Miloquito tem o corpo esverdeado e um grande rabo. Miloquito 

gosta de tomar sol nas margens dos rios. Miloquito é:

RESPOSTA: 
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Cruzadinhas

As cruzadinhas, tão populares, podem se tornar um valioso aliado no momento 
da alfabetização inicial, com algumas adaptações.

Para crianças silábico-alfabéticas ou alfabéticas, as cruzadinhas oferecem ex-
celentes oportunidades de refletir sobre a escrita e, especialmente no caso dos 
alunos com escrita alfabética, também sobre questões ortográficas.

Para as crianças que estão nos momentos iniciais em termos de conceitualiza-
ção da escrita e escrevem segundo hipóteses pré-silábicas ou silábicas, essa ativi-
dade seria muito difícil – elas ainda não sabem que letras escolher para preencher 
os quadradinhos (no caso das pré-silábicas) ou utilizarão as letras que já identificam, 
mas sobrarão espaços (no caso das silábicas).

O que fazer? Uma ótima alternativa, que converte as cruzadinhas em um de-
safio possível de enfrentar, é a inclusão de um banco de palavras. Os alunos devem 
localizar a palavra correspondente em meio a outras; nesse caso, os desafios não 
são de escrita, mas de leitura: após encontrar a palavra de uma lista, podem copiá-
-la nos espaços. No entanto, antes de propor as cruzadinhas como atividade, você 
deve ensinar como funciona a brincadeira, o que pressupõe o domínio de algumas 
regras que não são tão simples:

 J é preciso colocar uma letra em cada espaço;

 J não podem faltar ou sobrar espaços: se isso acontecer, provavelmente 
há erros na escrita;

 J o espaço em que as palavras se cruzam deve ser preenchido com uma 
única letra, que é usada para escrever as duas palavras;

 J algumas palavras são escritas em um sentido e outras, no outro; isso 
está indicado pela posição das figuras.

Há um procedimento prático e eficiente para ensinar essas regras. Trata-se de 
desenhar as cruzadinhas em uma base de papel resistente, em tamanho grande, 
que permita o trabalho coletivo; as palavras são escritas com letras móveis. Jogue 
com toda a classe, explicando as regras à medida que vai preenchendo os espaços 
com as letras móveis. Quando os alunos tiverem aprendido, você poderá utilizar 
esses “cruzadões” para propor que os alunos alfabéticos trabalhem em quartetos.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   90 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 91

ATIVIDADE 11 – CRUZADINHA COM/SEM 
BANCO DE PALAVRAS 

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � As cruzadinhas são atividades que colocam em foco não só a quantidade 
de letras necessárias para escrever uma palavra, como também quais le-
tras utilizar em função do “cruzamento” das palavras. Por isso, são uma 
ótima atividade para alunos com hipótese de escrita silábica e silábico-
-alfabética, por instigá-los a refletir sobre quais e quantas letras utilizar na 
escrita das palavras. Já para os alunos com escrita alfabética, o desafio 
está na ortografia, ou seja, em saber com quais letras escrever as palavras, 
considerando que muitos sons são grafados de diferentes formas, assim 
como várias letras representam sons diferentes. Para os alunos com hipó-
tese de escrita pré-silábica, por sua vez, a atividade só será desafiante se 
puderem realizá-la com os alunos que já estão pensando na relação entre 
a escrita e a fala, considerando o valor sonoro. Caso contrário, possivel-
mente vão apenas preencher os quadrinhos com letras aleatórias, o que 
não é nada satisfatório.

 � Assim, o interessante é organizar as duplas em:
 J aluno com hipótese de escrita pré-silábica com aluno com hipótese de 

escrita silábica com valor sonoro;

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   91 05/11/14   20:12



92 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

 J aluno com hipótese de escrita silábica sem valor sonoro com aluno com 
hipótese de escrita silábica com valor sonoro;

Agrupamentos desse tipo sugerem que os alunos realizem a atividade de lei-
tura com base no banco de palavras, o qual deverá ser entregue a eles para que 
possam desenvolvê-la.

Banco de palavras

5 6 11 11

DOCES

DAMAS

DARDO

DANÇA

DOLOSO

DOMINÓ

DRAGÃO

DOENÇA

PINHEIRINHO 

PEGA-VARETAS*

PREOCUPAÇÃO 

PIROTÉCNICO

JOVIALIDADE

JABUTICABAS

JOGO DA VELHA 

JAGUATIRICA

 J aluno com hipótese de escrita silábico-alfabético com aluno com hipó-
tese de escrita alfabética. Este último tipo de agrupamento não deve 
receber o banco de palavras. O aluno deve, aqui, tentar escrever as pa-
lavras pensando na grafia correta.

* Professor(a), você precisa alertar os alunos que em palavras cruzadas não 
usamos hífens, acentos e cedilhas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Esta atividade é uma cruzadinha. Você já a conhece?

Converse com seu (sua) professor (a) e seus colegas sobre as regras desse 
jogo. Discutam como se brinca de cruzadinha.

Agora que você já relembrou ou sabe como fazer, comece sua cruzadinha e divirta-
-se! Esta também é uma atividade que ajuda muito a pensar sobre como se escreve.

Completem a cruzadinha com os nomes de jogos:

Ilustrações: ©Robson Minghini/IMESP.
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ATIVIDADE 12 – CRUZADINHA 
COM/SEM BANCO DE PALAVRAS 

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: dupla.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Aqui também você pode encaminhar a atividade de acordo com as hipóteses 
de escrita de seus alunos, formando duplas com alunos cujos conhecimen-
tos sejam próximos. Procure juntar alunos com hipóteses silábicas com valor 
sonoro a outros com hipóteses silábicas sem valor sonoro ou pré-silábicas. É 
fundamental que, em cada dupla, pelo menos uma criança produza escritas 
silábicas com valor sonoro.

 � Entregue-lhes um banco de respostas para que eles descubram onde estão 
escritas as respostas SETE, VERMELHO, CINDERELA etc. Eles podem fazer 
inferências a partir da primeira letra, baseando-se em letras conhecidas, de 
nomes dos colegas, rótulos e outros indícios. Depois de descobrirem a pa-
lavra, copiam-na na cruzadinha. Assim, embora você leia para eles as pistas 
que dão as dicas das respostas, o desafio é de leitura.

 � Os alunos com hipóteses silábicas com valor sonoro também podem ser 
agrupados com os de hipóteses silábico-alfabéticas; nesse caso, você lê as 
dicas das cruzadinhas para eles, e o desafio pode ser a escrita das palavras. 
Para preencherem os quadradinhos, eles escrevem segundo suas próprias 
concepções, mas o número de letras já está definido, o que exige uma refle-
xão sobre a forma de grafar as palavras.
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 � Quando os alunos tiverem dúvidas, vale a pena remetê-los ao referencial de 
palavras que conhecem: nomes dos colegas, palavras usuais, textos poéticos 
memorizados (músicas, poemas...). A ideia é que eles possam utilizar essas 
referências para pensar sobre a forma de grafar o que desejam escrever.

 � Para os alunos com escrita alfabética, tanto a leitura como a escrita serão 
o desafio. E é provável que já comecem a se preocupar com as questões or-
tográficas, por exemplo: VERMELHO é com LIO ou LHO? CINDERELA é com 
C ou S; M OU N?

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Vamos ver se vocês conhecem bem contos de fadas!

1. Quem usou sapatinhos de cristal no baile oferecido pelo príncipe?

2. Do que era feita a casa do porquinho mais esforçado?

3. Qual a cor do capuz da Chapeuzinho?

4. Quem morava na casa feita de doces encontrada por João e Maria?

5. Por onde João subiu para chegar ao palácio do gigante?

6. Quantos anões viviam com Branca de Neve?

7. Quantos anos tinha a Bela Adormecida quando espetou o dedo no fuso da roca?

8. Qual parte do corpo crescia quando Pinóquio mentia?

7

8

4

3

6

2

1

5
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ATIVIDADE 13 – CRUZADINHA COM/SEM 
BANCO DE PALAVRAS 

Objetivos

 � Ler antes de saber ler convencionalmente.

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Utilizar o conhecimento sobre o valor sonoro convencional das letras.

 � Utilizar na leitura as estratégias de antecipação e verificação, considerando 
aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar palavras no 
banco de palavras.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Como você já tem feito, agrupe os alunos em função do que sabem sobre 
a língua escrita.

 � É importante que os alunos com hipóteses de escrita silábicas com valor 
sonoro sejam agrupados com aqueles cujas hipóteses de escrita são pré-
-silábicas ou silábicas sem valor sonoro. Para esses, a atividade é de leitu-
ra. Entregue-lhes um banco de respostas (lista com as respostas) para eles 
descobrirem onde está escrito OLHO, CABEÇA, BOCA etc. Eles poderão fazer 
inferências a partir da seleção de letras que conhecem, palavras estabiliza-
das e outros indicadores; ao descobrirem qual é a palavra, podem copiá-la 
na cruzadinha. Portanto, para esses alunos, o desafio está na leitura.

 � Para os alunos com hipóteses silábico-alfabéticas o desafio será a escrita 
das palavras. Eles vão escrever nas cruzadinhas de acordo com as próprias 
hipóteses; no entanto, como o número de letras já está definido, impõe-se 
uma reflexão sobre a forma de grafar as palavras. Quando os alunos tiverem 
dúvidas, vale a pena remetê-los ao referencial de palavras que já conhecem: 
nomes dos colegas, palavras usuais, textos poéticos memorizados (músicas, 
poemas etc.). A ideia é que eles possam utilizar essas referências para pen-
sar sobre a forma de grafar o que desejam escrever.
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Para os alunos com escrita alfabética, o desafio estará nas questões ortográ-
ficas – por exemplo: NARIZ não é com S? ORELHA é com LIA ou LHA?

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Preencham a cruzadinha com os nomes de algumas partes do nosso corpo:

Ilustrações: ©Robson Minghini/IMESP.
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Para gostar de ler

Nesse momento, agrupamos atividades que envolvem leitura com foco na or-
tografia. Os alunos participarão de situações de reflexão sobre a linguagem para 
auxiliar na autonomia da escrita e nos procedimentos e comportamentos de escritor.

ATIVIDADE 14 – LEITURA DE TRAVA-LÍNGUA 
USOS DO R E RR

Objetivos

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Refletir sobre a escrita de palavras escritas com R e RR.

 � Participar de uma situação de leitura compartilhada.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; depois, em duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Copie o trava-língua na lousa e faça a leitura compartilhada, propondo que 
os alunos leiam também para perceberem o efeito sonoro. 

 � Organize duplas com os alunos, levando em consideração a proximidade dos 
conhecimentos sobre a escrita, assim eles podem discutir e confrontar ideias.

 � Peça aos alunos para observar todas as palavras grifadas e que agrupem-nas 
segundo o som que produzem e a posição que ocupam na palavra.

 � Depois que todos terminarem, solicite que compartilhem o que observaram 
em relação ao R e às regras que formularam. Não se preocupe se a regra 
não ficar tão bem elaborada, pois o importante é perceberem que usamos RR 
quando o som do R no meio das palavras é “forte”: BORRA, JARRO. Quando 
o som do R é “fraco”, usamos um só R como AGORA, BURACO. 
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 � Para ampliar o conhecimento sobre as regularidades do uso do R, proponha 
que observem num texto o som do R no início das palavras para que perce-
bam que não usamos RR no início das palavras.

 � Para os alunos que ainda não leem nem escrevem convencionalmente, não faz 
sentido propor uma atividade com foco na ortografia. Leia com eles o trava-
-língua e peça que acompanhem – podem repetir e brincar com o efeito sonoro. 
Em seguida, proponha que localizem algumas palavras como CISCA, JARRO, 
SAPO, VOCÊ. Dite uma palavra por vez para que os alunos possam utilizar as 
estratégias de leitura, ou seja, as pistas fornecidas – como letra inicial, final, 
nome de um colega etc. Se perceber que há necessidade, leia o texto nova-
mente e faça-os conversar sobre as pistas que ajudam a localizar as palavras.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

QUANDO USAR R OU RR

Leia o trava-língua e observe que todas as palavras grifadas têm a letra R. 
Classifique essas palavras, agrupando-as em função do som que produzem e da 
posição que ocupam na palavra.

No final, formule uma regra para saber quando usar R ou RR.

Galinha que cisca muito

Borra tudo e quebra o caco

Pois agora você diga

Certo, sem fazer buraco:

“Aranha arranhando o jarro

E o sapo socando o saco.”
Livro de Textos do Aluno,  

Secretaria da Educação de São Paulo/FDE, São Paulo, 2008.
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ATIVIDADE 15 – ORDEM ALFABÉTICA

Objetivos

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Refletir sobre a escrita de palavras e a ordem alfabética.

 � Aprofundar o estudo sobre o gênero textual tratado.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas ou trios.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e dicionários.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Proponha que os alunos trabalhem em duplas ou trios, mas antes explicite a 
lógica da organização alfabética, utilizando como exemplo a lista dos nomes 
dos alunos da classe.

 � Peça que leiam a lista de títulos apresentada na atividade e solicite que or-
ganizem em ordem alfabética.

 � Incentive a socialização de estratégias dos alunos, assim como o resultado 
final de algumas duplas para que suscite uma discussão a respeito.

 � Para ampliar a atividade traga dicionários para os alunos explorarem. Promo-
va uma conversa coletiva, procurando verificar o que já sabem sobre esse 
portador: para que serve, como se organiza, quais os procedimentos que 
devem ser utilizados para encontrar uma palavra. 

 � Proponha questões como: Quem sabe o que é um dicionário? Que informa-
ções ele traz? Quando usamos o dicionário? Será que as palavras são colo-
cadas de qualquer jeito ou seguem algum tipo de ordem?

 � Não se preocupe em trabalhar a ordem alfabética com os alunos que ain-
da não leem nem escrevem convencionalmente; para eles, o interessante é 
propor uma situação de leitura. Faça um ditado, para que localizem alguns 
títulos da lista, um por vez. Durante a atividade, converse com eles para que 
explicitem as pistas utilizadas. Socialize as informações, de forma que as 
estratégias usadas por algumas crianças sejam observadas por aquelas que 
ainda não utilizam os mesmos procedimentos.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

ORDEM ALFABÉTICA
Certamente você já leu algum livro do importante escritor brasileiro chamado Mon-
teiro Lobato, ou ao menos ouviu falar dele. Lobato escreveu histórias para crianças, 
que são muito conhecidas, como as de O sítio do picapau amarelo, onde vivem 
personagens que encantam todas as crianças: a boneca Emília, a vovó Benta, Pe-
drinho, Narizinho...

Leia, a seguir, os títulos de alguns livros escritos por Monteiro Lobato. Se você ti-
vesse de colocar esses livros em uma estante, em ordem alfabética, em que ordem 
ficariam? Escreva esta lista em seu caderno.

História das invenções O sítio do picapau amarelo

Reinações de Narizinho O saci

Histórias de tia Nastácia A chave do tamanho 

A reforma da natureza Memórias da Emília

O poço do Visconde O Minotauro

Caçadas de Pedrinho

ATIVIDADE 16 – LEITURA DE FÁBULA – 
USOS DO S E SS

Objetivos

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Refletir sobre a escrita de palavras escritas com S e SS.

 � Participar de uma situação de leitura compartilhada.
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Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; depois, em duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Promova uma leitura compartilhada da fábula “O corvo e a raposa”.

 � Após ler essa fábula, proponha a reflexão sobre o uso do S nas palavras, 
fazendo os alunos observar que o S pode representar o som de /S/ em vá-
rias situações:

 J no começo das palavras: SOLTOU – SER;

 J entre duas vogais, embora nesse caso seja preciso usar SS: TIVESSE – 
 PÁSSAROS;

 J no fim das palavras: ELOGIOS – TODOS;

 J depois de consoantes: embora o texto não apresente exemplos de pa-
lavras com essa ocorrência;

 J o S também pode representar o som de /z/:

 J entre duas vogais: RAPOSA – POUSAR – VISTOSO;

 J no prefixo TRANS: TRANSATLÂNTICO, TRANSEUNTE, TRÂNSITO – em-
bora o texto não ofereça exemplos de palavras com essa ocorrência.

 � Proponha a escrita coletiva de regras para o uso correto do S e SS. Certamen-
te os alunos chegarão a diferentes formulações e isso não é um problema. 

 � Discuta o sentido delas e escolha, com eles, uma formulação que comunique 
bem a regra, para ser exposta no mural da classe.

 � Lembre-se de que fazer uma coleção de palavras com S e SS é um impor-
tante recurso para memorizar palavras que aparecem com frequência e au-
tomatizar a regra de uso.

 � Para os alunos que ainda não leem e não escrevem convencionalmente, você 
poderá propor que escrevam, em duplas, o título de uma outra fábula conheci-
da. Recupere com eles os títulos das fábulas que já sabem e combine qual será 
escrito, garantindo assim que todos escrevam o mesmo título. Durante a escri-
ta, circule pelas duplas e problematize suas escritas. Por exemplo, se o título 
escolhido for O GALO E A RAPOSA, proponha que descubram se há na lista de 
colegas da sala nomes que começam como GALO ou RAPOSA. Faça-os buscar 
referências para escrever na lista dos nomes dos colegas ou em outras referên-
cias que tenham na sala de aula: rótulos, versinhos, títulos de livros lidos etc.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

QUANDO USAR S E SS

Esta fábula que você vai ler é muito conhecida, existindo diversas versões dela 
espalhadas pelo mundo.

Ao ler, veja bem as palavras grifadas. Quando terminar a leitura, copie-as em 
seu caderno, colocando-as em grupos de acordo com o som que representam.

Depois, escreva uma regra para saber quando utilizar S ou SS.

O corvo e a raposa
Um corvo surripiou um pedaço de carne e foi pousar numa árvore, mas uma raposa 
o avistou e quis tomar-lhe a carne. Parou, então, diante da árvore e se pôs a fazer 
elogios à sua beleza e ao seu porte vistoso, dizendo também que ele era perfeito 
para ser o rei dos pássaros, e que isso certamente aconteceria se ele tivesse voz. 
E o corvo, querendo mostrar-lhe que tinha voz também, soltou a carne e ficou gras-
nando bem alto. A raposa, então, agarrou correndo a carne e disse-lhe: “Ei, corvo, 
se você também tivesse inteligência, nada lhe faltaria para ser rei de todos nós.”[...]

Fonte: “O corvo e a raposa”. In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti, ilustrações 
de Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

ATIVIDADE 17 – LEITURA DE RECEITA – 
SEPARAÇÃO ENTRE PALAVRAS

Objetivo

 � Preocupar-se com as questões de legibilidade relacionadas à separação 
entre palavras.
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Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Aglutinar e separar indevidamente as palavras, ou mesmo deixar de segmen-
tar o texto, é prática bem comum quando os alunos estão se apropriando do 
sistema de representação escrita. Geralmente, eles separam pedaços das 
palavras que lembram preposições, artigos etc., como é o caso de GRAN DE; 
ou juntam aquilo que muitas vezes veem como parte de palavras, como é 
o caso de OMILHO. Somente a reflexão sobre sua experiência como leitor e 
escritor poderá fazê-los avançar nesse aspecto.

 � Esta atividade é indicada para alunos com escrita alfabética. Proponha que 
realizem a atividade em duplas, discutindo entre si a segmentação do texto.

 � Depois faça a discussão coletiva, pedindo que alguns alunos escrevam na 
lousa como pensaram a segmentação, para que o grupo possa compartilhar 
sua reflexão e avançar na compreensão desse aspecto.

 � Para os alunos que ainda não leem e não escrevem convencionalmente, você 
pode propor que localizem na lista de ingredientes algumas palavras como 
MILHO – MANTEIGA – SAL – XÍCARA. Você pode também agrupá-los em duplas, 
garantindo que em cada dupla tenha um aluno silábico com valor sonoro ou 
silábico-alfabético. É provável que, a esta altura do ano, você só tenha pou-
cos alunos que não escrevem convencionalmente. Se for o caso, reúna-os 
em um único agrupamento e dite uma palavra por vez; observe as “pistas” 
que usam para localizar as palavras e faça com que explicitem as estratégias 
utilizadas. Esta é uma atividade de leitura em que eles precisam pensar sobre 
o sistema de escrita usando conhecimentos que já construíram, como: com 
qual letra começa, qual a letra final, se há quatro palavras que começam com 
M, qual pode ser MILHO, qual pode ser MANTEIGA. É fundamental que você 
intervenha, propondo que justifiquem cada palavra selecionada.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

ESPAÇO ENTRE AS PALAVRAS
Você já reparou que existe um espaço entre as palavras, não é? Tais espaços exis-
tem porque fica muito difícil entender o que está escrito se estiver tudo emendado.

Hoje, seu desafio será revisar o “modo de fazer” da receita de pipoca, colocando 
espaços adequados entre as palavras. Passe a limpo o texto revisado. Use as 
linhas abaixo.

Pipoca salgada

Ingredientes
1 xícara de milho de pipoca

½ colher de manteiga ou óleo 

sal a gosto, mas sem exagerar

Modo de fazer
Colo que amanteigaouo óleo numapanela gran de eleveaofogo forte.Junte omilho 
emexasemparar.

Quando omilho come çaraestourar, tampe apanela eabaixe ofogo paranãoqueimar.
Quandovocê não ouvirmaisos estouros, des ligueofogo esaboreieapipoca.

.
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ATIVIDADE 18 – LETRA MAIÚSCULA

Objetivos

 � Discutir o uso da letra maiúscula a partir da leitura de um conto tradicional.

 � Perceber que o uso da letra maiúscula pode se relacionar também com o 
contexto em que a palavra está inserida.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Muitas vezes, mesmo que saibam falar sobre o uso da letra maiúscula, as 
crianças ainda cometem vários erros ao escrever. 

 � Organize a classe em duplas produtivas e oriente-os para fazer a leitura.

 � Peça que, em seguida, listem as oito palavras que começam com letra maiús-
cula e expliquem por que estão grafadas assim.

 � Quando todas as duplas tiverem terminado, promova uma discussão coleti-
va, levando os alunos a explicitar os conceitos que já possuem sobre a letra 
maiúscula. 

 � As explicações que os alunos elaboram podem ainda ser provisórias, mas é 
importante que as apresentem nas discussões coletivas, para que possam 
ampliá-las ou, se for o caso, reformulá-las. Não é recomendável nesse mo-
mento que você trate de aspectos formais da gramática – como os conceitos 
de substantivo próprio ou comum, adjetivo etc.

 � Leia o texto com os alunos que ainda não leem e não escrevem convencional-
mente, pedindo para acompanharem; faça pausas e verifique se estão de fato 
acompanhando. Proponha então que localizem algumas palavras, como “me-
nina”, “chapeuzinho vermelho”, “avó”, “chapéu”, “mãe” – dite uma palavra por 
vez. Se perceber que há necessidade, leia o trecho do texto onde se encontra 
a palavra, converse com eles sobre as pistas que ajudam a localizá-la: a letra 
inicial, a letra final ou o som igual ao nome de um colega. Para os alunos que 
não leem e não escrevem convencionalmente, esta é uma atividade de leitura.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

LETRA MAIÚSCULA

Leia este trecho de um conto que você conhece muito bem. Em seguida, liste as 
oito palavras que começam com letra maiúscula e explique por que estão grafadas assim:

Era uma vez uma menina que vivia numa aldeia; era a coisa mais linda que se po-
dia imaginar. Sua mãe era louca por ela, e a avó mais louca ainda. A boa velhinha 
mandou fazer para ela um chapeuzinho vermelho, e esse chapéu assentou-lhe 
tão bem que a menina passou a ser chamada por todo mundo de Chapeuzinho 
Vermelho. 

Um dia, tendo feito alguns bolos, sua mãe disse-lhe:

– Vá ver como está passando a sua avó, pois fiquei sabendo que ela está um 
pouco adoentada. Leve-lhe um bolo e este potinho de manteiga.

No primeiro parágrafo aparecem duas maneiras de escrever “Chapeuzinho Ver-
melho”: em uma delas, as iniciais estão em letras maiúsculas e na outra, em minús-
culas. Por que você acha que isso ocorreu? Escreva nas linhas abaixo.

Converse com seu colega, para vocês tentarem, juntos, explicar o uso da ini-
cial maiúscula.

ATIVIDADE 19 – LEITURA DE QUADRINHA – 
PALAVRAS DA MESMA FAMÍLIA

Objetivo

 � Discutir a escrita das palavras que apresentam o mesmo prefixo.
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Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; depois, em duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Esta atividade se destina a alunos com escrita alfabética. Eles irão traba-
lhar em duplas, para que possam discutir sobre a forma correta de escrever. 

 � Peça que preencham o quadro apresentado na atividade. Caso lhes ocorra 
mais de uma palavra, deixe que escrevam todas. Isso é muito bom para am-
pliarem seu repertório de palavras e perceberem que muitas palavras são de-
rivadas de outras, mantendo a mesma forma na escrita. Esse conhecimento 
pode ajudá-los a resolver eventuais dúvidas sobre a maneira de grafar certas 
palavras, ao se lembrarem de outra da mesma família.

 � Quando terminarem, peça-lhes para irem ditando e faça uma lista de todas 
as palavras derivadas que tiverem registrado. Por exemplo:

JORNAL: jornaleiro – jornalismo – jornalista. PASTEL: pastelaria – pastelão.
LARANJA: laranjeira – laranjal – alaranjado. BRASIL: brasileiro – brasilidade.

 � Comente que a escrita de “jornaleiro” e “jornalismo” pode ajudá-los a escre-
ver a palavra “jornal”, pois sabem que as palavras “jornaleiro” e “jornalista” 
são grafadas com L; e, ao pensarem na escrita da palavra “laranja”, já sabem 
que o JE de “laranjeira” é com J e não com G.

 � Os alunos cuja hipótese de escrita ainda não é alfabética podem realizar a 
mesma atividade. Para eles, o desafio consiste em pensar no sistema de es-
crita. Coloque-os também em duplas, retome a proposta da atividade e leia 
uma palavra por vez. Proponha que lembrem e escrevam outras palavras da 
mesma “família”. Enquanto isso, circule entre as duplas e faça as interven-
ções de acordo com o que eles têm condição de compreender, abordando o 
sistema de escrita alfabético e não as questões ortográficas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

PALAVRAS DA MESMA FAMÍLIA

Você sabia que existem palavras que pertencem à mesma família porque têm 
a mesma origem?

Por exemplo: as palavras grifadas na quadrinha abaixo são da mesma família!

Roseira, dá-me uma rosa
Craveiro, dá-me um botão;

Menina, dá-me um abraço.

Que eu te dou meu coração.

Atenção!
A escrita das palavras que são da mesma “família” sempre é parecida. Assim, se 
você estiver em dúvida na hora de escrever, pense em outra palavra que seja da 
mesma família, para ver se ela dá uma dica da escrita certa. Veja este exemplo:

ROSA – ROSEIRA – ROSADO

Agora, escreva ao lado de cada palavra abaixo outra que seja da mesma família:

Jornal

Pastel

Laranja

Brasil
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ATIVIDADE 20 – LEITURA DE FÁBULA – 
USOS DO M E N

Objetivos

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Refletir sobre a escrita de palavras escritas com M e N.

 � Participar de uma situação de leitura compartilhada.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Copie esta fábula na lousa e faça a leitura compartilhada, apontando o que 
está lendo. 

 � Proponha depois que os alunos retomem o texto e observem o uso das letras 
M e N nas palavras grifadas.

 � Peça-lhes que realizem a atividade em duplas, de forma a poder discutir, con-
frontar ideias e produzir a regra.

 � Quando todos terminarem, solicite que socializem suas observações e as regras 
que formularam. O importante não é que consigam chegar à regra convencional, 
mas sim que se aproximem do sentido da regra. É possível que não elaborem 
muito bem a regra, porém, não se preocupe com isso. O principal objetivo é 
estimular as variadas formas de os alunos explicitarem o que pensaram.

 � Usamos M antes de P e B e N antes de outras consoantes. Essa regra va-
le apenas para o M ou N no meio das sílabas, mas esse detalhe ainda não 
precisa ser explicitado aos alunos. 

 � Se surgirem questionamentos a respeito do uso de M ou N no final das pa-
lavras, proponha uma pesquisa na qual eles possam perceber que a maioria 
das palavras termina com M.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Você pode trabalhar, com 
os alunos que ainda não leem e não escrevem convencionalmente, em torno 
da moral da história – Os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados. 
Certifique-se de que sabem repetir o enunciado e sugira que escrevam a frase 
utilizando as letras móveis.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

CONHECENDO UMA REGRA

Leia a fábula “O leão e o rato”, prestando atenção nas palavras destacadas 
em verde. Observe que as letras M ou N entram no meio de todas elas.

Agrupe as palavras em que entram o M e copie-as em seu caderno.

Faça o mesmo com as palavras que têm N.

Você e seu colega devem, agora, formular uma regra para saber quando usar 
M ou N no meio das palavras. Escreva essa regra em seu caderno. 

O leão e o rato
Em uma vasta floresta, vivia um leão muito bravo, que sempre rugia muito alto e 
assustava todos os animais. Ele tinha garras poderosas e dentes bem afiados.

Todas as tardes, após sua refeição, ele descansava e não gostava que ninguém 
interrompesse seu sono.

Certo dia, um rato decidiu cortar caminho e passar perto do leão que dormia tranquilo. 
Mesmo andando com cuidado, quando ele deu o terceiro passo, o bravo leão acordou.

O rato levou um grande susto, deu um pulo e fugiu, correndo o mais rápido que podia.

Quando tentou pular a cauda do grande felino, vupt... o leão pegou o ratinho com 
sua enorme pata! Coitado do ratinho! Ele começou a suar de tanto medo. Não sabia 
como poderia escapar do rei dos animais.

O leão apertou ainda mais o pequenino e o levou em direção a sua boca enorme e 
cheia de dentes afiados.

O rato desesperado juntou suas patinhas e, tremendo, suplicou:

– Senhor leão, você é forte e tem um grande coração, por favor, não faça isso! Sei 
que terei como retribuir sua bondade!

O leão pensou, pensou e achou o pedido engraçado, então, soltou o rato.

Alguns dias depois, enquanto procurava algo para comer, o leão foi capturado por 
caçadores. Ele ficou muito assustado e, por mais que reagisse, não conseguia se 
soltar. Os caçadores o prenderam em uma rede e o penduraram em uma árvore.

Pouco tempo depois, o rato passou por ali e viu o leão amarrado. Imediatamente, 
ele começou a roer as cordas e, assim, soltou o leão.

Moral da história: Os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados.

Crédito: Ciranda Cultural. O Leão e o Rato. In: Fábulas de Esopo. Coleção 5 Lindas Histórias. 
São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. p. 25-32 
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ATIVIDADE 21 – LEITURA DE PIADA – 
PONTUAÇÃO

Objetivo

 � Refletir sobre o uso dos sinais de pontuação.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Organize a sala em duplas e copie a piada na lousa.

 � Analise com os alunos o uso dessas “marcas”, discutindo a função dos si-
nais de pontuação como orientadores da compreensão do texto. 

 � Estimule-os a observar o uso dos dois-pontos, do travessão, da interrogação 
e dos demais recursos de pontuação.

 � Peça que anotem suas observações no caderno.

 � Organize um momento para que as duplas possam socializar o que observa-
ram durante a leitura da piada e a análise feita.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. No entanto, mesmo aque-
les que ainda não se apropriaram do sistema de escrita alfabético podem 
participar da discussão e aprender que, além das letras, há outros sinais 
escritos que têm função.

IMPORTANTE:
Por muito tempo a escola ensinou a pontuar em frases isoladas, na 
expectativa de que tal exercício permitiria que as crianças aprendessem 
a pontuar o texto. Outra prática de ensino ainda comum consiste em 
apresentar os sinais de pontuação como indicadores de pausas para a 
leitura em voz alta, ou seja, a pontuação vista como um “recurso para que 
não se perca o fôlego durante a leitura”.
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Hoje já sabemos que a pontuação é um recurso gráfico a serviço da 
compreensão do leitor, funciona como um articulador textual e, não, 
como recurso auxiliar da fala. Sabendo isso, é importante transformar a 
pontuação em algo “observável” para as crianças, pela análise de textos 
bem escritos e na produção de textos em classe, de modo que elas 
descubram as funções dessas “marcas” e passem a utilizá-las em suas 
produções escritas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

PIADA

Acompanhe enquanto seu(sua) professor(a) lê esta piada. Analise os sinais de 
pontuação usados neste texto. Quais funções eles estão cumprindo? Pense nisso 
e depois vamos todos discutir as conclusões de cada um de vocês.

Sempre Juquinha
Juquinha vai com o amigo ao médico, que lhes pergunta:

– O que querem?

– Doutor, engoli uma bolinha de gude – diz Juquinha.

– E seu amigo?

– Está só esperando, a bolinha é dele!

ATIVIDADE 22 – PALAVRAS QUE 
NÃO PODEMOS MAIS ERRAR

Objetivo

 � Refletir sobre o uso correto de algumas palavras do cotidiano, mesmo que 
os alunos desconheçam as regras ou que não existam.
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Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades, papel pardo ou cartolina e 
canetão para elaboração de cartaz.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Liste com eles as palavras de uso frequente no cotidiano escolar e que não 
podem mais errar. Por exemplo: LIÇÃO, MATEMÁTICA, PORTUGUÊS, ESCOLA, 
PROBLEMA, CASA etc.; ou palavras utilizadas nos textos do projeto como 
LENDAS, DE REPENTE, CERTA VEZ, EXISTIA. 

 � Esse procedimento contribui para aprender a escrever convencionalmente 
muitas palavras que são irregulares, isto é, não se sujeitam a uma regra que 
defina a grafia correta. 

 � Converse com os alunos sobre a existência de regras que definem, em alguns 
casos, a escrita correta das palavras.

 � Auxilie-os na busca de procedimentos que ajudem a descobrir a escrita corre-
ta – usar o dicionário, construir listas de palavras utilizadas na sala de aula 
e que devem ser escritas corretamente etc.

 � Escreva-as na lousa e discuta com os alunos como as palavras devem ser 
escritas. 

 � Deixe essas palavras expostas na sala, em um cartaz, de modo que, ao vê-las 
constantemente, os alunos construam delas uma imagem mental e também 
possam consultá-las quando tiverem dúvida. É possível discutir a escrita dessas 
palavras e organizar os cartazes para exibir na sala com todos os alunos, inclu-
sive aqueles que ainda não se apropriaram do sistema de escrita alfabético.

 � Peça que anotem as palavras discutidas na Coletânea de Atividades para 
futuras pesquisas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Existem muitas palavras que precisamos escrever quase todos os dias aqui na 
escola. Então, temos de aprender muito bem a escrevê-las, para não errarmos mais.
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Vamos construir juntos uma lista dessas palavras que você escreve quase to-
dos os dias durante as aulas e os estudos.

Lembre-se! É importante memorizá-las para não errar ao escrevê-las!

ATIVIDADE 23 – LEITURA DE FÁBULA – 
USOS DO U E L

Objetivos

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Refletir sobre a escrita de palavras escritas com U e L.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Organize a sala em duplas produtivas para discutir entre si a forma correta 
de escrever. 

 � É importante incentivar os alunos a observarem que, quando tiverem dúvidas 
sobre a maneira de escrever, em alguns casos podem recorrer às regularida-
des para tomar a decisão.

 � Quando terminarem, oriente a discussão fazendo-lhes perguntas do tipo: Co-
mo podemos saber quando colocar U ou L no final destas palavras?
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 � Defina por escrito o que concluíram. Ainda que a formulação não corresponda 
exatamente à regra, seu registro será útil para que possam fazer consultas 
posteriores. Nesse caso, é a categoria gramatical da palavra que estabelece a 
regra: tal como CHEGOU, PRECISOU, ESCORREGOU, CAIU, todas as formas da 
terceira pessoa do singular dos verbos no passado são escritas com U no final.

 � Para os alunos que ainda apresentam escrita pré-silábica, silábica sem valor 
sonoro, silábica com valor sonoro ou silábico-alfabética, proponha outras ati-
vidades que envolvam leitura, por exemplo, uma adivinha. Os alunos deverão 
encontrar a resposta da pergunta dentre uma lista de palavras com escritas 
próximas, por exemplo, a atividade seguinte.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

AJUDE UM COLEGA
Um colega seu começou a escrever esta fábula, mas teve dúvidas ao tentar 

escrever determinadas palavras. Você pode ajudá-lo?

A formiga e a pomba

Uma formiga sedenta ____________________________ (desceu–descel) a uma 

fonte para beber água, mas ____________________________ (começou–co-

meçol) a afogar-se. Então, uma pomba, pousada em uma árvore ao lado, 

____________________________ (arrancou–arrancol) um galhinho e lançou-o na 

água. A formiga subiu nele e salvou-se.  Mais tarde, um caçador de passarinhos 

parou ali e, no desejo de apanhar a pomba, juntou seus caniços com visgo. Então, 

a formiga veio e deu uma mordida no pé do caçador. Ele se desequilibrou, sacudiu 

os caniços e, como resultado, a pomba fugiu e se ____________________________ 

(salvou–salvol). [...]

Fonte: "A formiga e a pomba". In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti, 
ilustrações de Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

Existe alguma regra para ajudar esse colega a se lembrar da escrita correta 
dessas palavras? Qual?
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ATIVIDADE 24 – QUADRINHA – 
DITADO INTERATIVO

Objetivo

 � Refletir sobre a escrita de palavras, a partir de uma discussão coletiva.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Dite a quadrinha abaixo fazendo pausas para discutir as questões ortográfi-
cas e perguntar aos alunos como devem escrever cada palavra. 

 � Antes de iniciar o ditado, leia o texto em voz alta para a classe e depois ex-
plique como será a tarefa. 

Texto a ser ditado:

Quando passas pela rua
Sem reparar em quem passa,
A alegria é toda tua
E minha toda a desgraça.

 � Ao começar o ditado interativo, uma boa estratégia consiste em propor que 
pensem nas várias formas de grafar o mesmo som. 

 � Pergunte, por exemplo, como devem escrever “passas” e, depois, peça que 
apresentem outras possibilidades para escrever o mesmo som. 

 � Discuta o uso de S e SS, bem como o R nos verbos no infinitivo. Além disso, 
para alguns alunos será importante refletir sobre o modo de grafar QU, GR, 
NH e os sons do /S/.

 � Os alunos com hipótese de escrita não alfabética podem participar da ativi-
dade, embora para eles as questões ainda se refiram ao sistema de escrita  
e, não, às regras do sistema ortográfico.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Vamos fazer hoje um ditado diferente. O(A) professor(a) vai ditar uma quadrinha. Antes 
de escrevê-la, vamos discutir a forma de grafar cada palavra. Preste muita atenção!

ATIVIDADE 25 – VOCÊ PODE AJUDAR? – 
USOS DO M E N

Objetivos

 � Compreender a natureza da relação oral/escrita.

 � Refletir sobre a escrita de palavras escritas com M e N.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Esta é uma atividade para alunos com escrita alfabética. 

 � Organize a sala de aula em duplas produtivas, para que possam discutir en-
tre si a forma correta de escrever. 
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 � Depois que todos terminarem, oriente a reflexão coletiva sobre os erros, 
levando os alunos a compartilhar como escreveram cada palavra e a regra 
que formularam.

 � Esta atividade tem como princípio promover a reflexão ortográfica e a explici-
tação da regra; entretanto, a explicitação da regra não garante que os alunos 
irão sempre utilizar esse conhecimento ao escrever. 

 � Da maneira que está sendo encaminhado aqui, o trabalho com regularidades 
permite que os alunos obtenham informações fundamentais para decidir como 
escrever em algumas situações. Mas só isso não basta; há outros fatores que 
influenciam o rendimento ortográfico, como a situação de escrita, a tomada de 
consciência das dificuldades ortográficas, a atitude de revisar a própria escrita etc.

 � Para os alunos que ainda não apresentam uma escrita alfabética, proponha 
que redijam uma lista de personagens das lendas e mitos que já foram lidos.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

VOCÊ PODE AJUDAR?

Esta é uma lista de palavras que os alunos do 3º ano costumam errar. 

Corrija-as, escrevendo do jeito certo ao lado.

Mamteiga 

canpeonato 

tenpo 

trimta 

elefamte 

mamdioca 

damça 

cachinbo 

De qual regra os alunos do 3º ano precisam se lembrar para escrever corretamente 
essas palavras? Registre abaixo.
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ATIVIDADE 26 – RELEITURA 
COM FOCALIZAÇÃO

Objetivo

 � Refletir sobre a escrita de palavras e desenvolver nos alunos algumas atitu-
des, como “desconfiar” quando uma palavra apresenta um som que pode 
ser grafado de várias formas.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Aprender ortografia é um processo longo, em que é necessário conhecer regula-
ridades que ajudam a decidir sobre como escrever algumas palavras e memori-
zar a grafia daquelas de uso mais frequente, cuja escrita não obedece a regras. 

 � Para discutir a questão com toda a classe, releia as quadrinhas, fazendo in-
terrupções para refletir sobre a escrita das palavras apontadas pelos alunos 
como sendo de escrita difícil.

 � Levante questões sobre a escrita de palavras como ANEL, PALMA, MOCINHA, 
LENÇO, BLUSA, CASAR, BRANCA e outras que os alunos consideraram difíceis.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Para os alunos que ainda 
não leem e não escrevem convencionalmente, você pode propor a escrita de 
uma quadrinha que conhecem de memória. Recupere com eles as quadrinhas 
já conhecidas e combine qual deve ser escrita, garantindo a escolha de uma 
que todos saibam de cor.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

RELEITURA COM FOCALIZAÇÃO

Leia estas quadrinhas, que falam de amor. Reúna-se com um colega e marquem 
juntos todas as palavras que considerarem difíceis de escrever. Depois, vamos dis-
cutir em conjunto por que vocês acharam que era difícil.

Mocinha de blusa branca
Com lenço da mesma cor
Mocinha diga a seu pai
Que eu quero ser seu amor.

Tirei meu anel do dedo
Botei na palma da mão
Se eu contigo não casar
A outro não dou a mão.

Livro de Textos do Aluno, Secretaria da Educação de São Paulo/FDE, São Paulo, 2008.

ATIVIDADE 27 – REVISÃO

Objetivo

 � Refletir sobre a escrita de palavras e desenvolver nos alunos algumas atitu-
des, como “desconfiar” quando uma palavra apresenta um som que pode 
ser grafado de várias formas.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e dicionários.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   121 05/11/14   20:12



122 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Encaminhamentos

 � Leia o trecho da história em voz alta e proponha que cada aluno grife, em 
seu texto, as palavras que considerar incorretas.

 � Forme então duplas, pedindo para trocarem ideias e discutirem a forma cor-
reta de escrever as palavras. Muitas dessas palavras incorretas são irregu-
lares, ou seja, não há uma regra para descobrir a forma correta de escrevê-
-las. Aproveite, portanto, para estimular a consulta ao dicionário, mostrando 
a utilidade desse recurso quando não sabemos a escrita convencional. Deixe 
alguns dicionários à disposição, para que as crianças possam consultá-los.

 � Quando todos terminarem, faça a discussão coletiva. Peça a algumas duplas 
que contem como realizaram a revisão, quais palavras souberam corrigir e em 
quais palavras tiveram dúvidas, que “pistas” utilizaram para resolver, quais os 
casos em que tiveram de recorrer ao dicionário e como foi esse procedimento.

 � Talvez os alunos explicitem regras já descobertas para palavras como SEMPRE, 
SUFICIENTE, SUSTENTO, QUANDO e BURRINHO e recorram ao dicionário para 
localizar palavras irregulares como FAMÍLIA, DEIXOU, HERANÇA, SÍTIO e CAÇULA.

 � Provavelmente os alunos ainda não tenham condições de perceber todas as 
palavras incorretas, duvidando até da escrita de palavras que estão corretas. 
Não se preocupe, a ortografia é uma dificuldade permanente para todos os 
usuários da escrita. O objetivo desta atividade não é testar os conhecimen-
tos deles de ortografia, mas estimular a reflexão sobre ela. O importante é 
tomarem consciência de que podemos definir a escrita correta de determi-
nadas palavras porque descobrimos o princípio gerador, a regra; e que em 
outros casos não existem regras e o melhor caminho é consultar o dicionário.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Para os que têm hipóteses 
de escrita ainda não alfabéticas você pode recuperar o conto “O gato de bo-
tas”, lendo ou contando, e, em seguida, propor que lembrem de outros contos 
conhecidos em que aparecem rei, rainha e príncipe. Peça-lhes que façam uma 
lista desses contos, por exemplo: “O gato de botas”, “A Bela Adormecida”, 
“Branca de Neve”, “Rapunzel”, “Cinderela”.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

FAÇA A REVISÃO
Hoje você vai fazer a revisão do trecho de um texto escrito por uma criança do 3º 
ano. Leia-o com cuidado e observe que algumas palavras estão escritas incorreta-
mente. Grife essas palavras e depois junte-se a um colega para decidir qual a forma 
correta de escrevê-las. Consultem o dicionário se acharem necessário.

Depois, vamos conversar para verificar o que foi possível perceber e como você e 
seus colegas descobriram a forma correta. Quando terminarmos, você pode com-
pletar sua revisão, se for preciso, e copiar nas linhas abaixo o texto revisado.

O gato de botas
Um lavrador trabalhara muito, durante a vida toda, ganhando senpre o çuficien-
te para os sustemto da familha. Cuando faleceu deichou sua heranssa para os  
filhos: um cítio, um burinho e um gato.

Ao filio mais velho coube o cítio; ao segundo, o burinho; e o cassula ficou com o gato.

Livro de Textos do Aluno, Secretaria da Educação de São Paulo/FDE, São Paulo, 2008.

ATIVIDADE 28 – UM TEXTO SEM ESPAÇO 
ENTRE AS PALAVRAS E SEM PONTUAÇÃO

Objetivos

 � Preocupar-se com as questões de legibilidade relacionadas à separação en-
tre palavras.

 � Analisar e discutir sobre pontuação.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   123 05/11/14   20:12



124 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Encaminhamentos

 � Esta atividade, indicada para alunos com escrita alfabética e silábico-alfabé-
tica, deve ser realizada em duplas.

 � Leia o texto para os alunos e converse a respeito do sentido da piada. 

 � Depois, peça-lhes que tentem ler o texto, sugerindo que usem as letras maiús-
culas como pistas para identificar o início das frases, compreender o texto e 
descobrir onde é necessário incluir sinais de pontuação e espaços em branco.

 � Peça também que copiem o texto no caderno incluindo espaços em branco 
e sinais de pontuação.

 � Após o trabalho das duplas, proponha que troquem os cadernos e discutam 
a forma como realizaram a atividade. 

 � Depois, peça que ditem o texto para você e escreva-o na lousa, discutindo a 
organização e os sinais de pontuação.

— Que olhos tão grandes vovó! – disse Chapeuzinho.

— São para te ver melhor – falou o lobo vestido de vovó.

— E essa boca tão grande? – Chapeuzinho falou.

— É para te comer melhor! – assim rosnou o lobo.

 � Para os alunos que ainda não apresentam escrita alfabética ou silábico-
-alfabética, proponha a escrita de palavras como chapeuzinho e lobo ou 
vovó e olhos, fazendo uso das letras móveis.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

UM TEXTO SEM ESPAÇO ENTRE 
AS PALAVRAS E SEM PONTUAÇÃO!

Você deve conhecer muitos diálogos de histórias, como o trecho que você vai 
ler aqui.

O problema é que, nesta escrita, o texto está sem espaço entre as palavras e 
também sem pontuação. Tente ler. Depois seu(sua) professor(a) vai ler em voz alta, 
e aí você confere com o que entendeu.
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Uma dica:
Observe que há algumas letras maiúsculas. Isso ajuda a entender o diálogo!

QueolhostãograndesvovódisseChapeuzinhoSãoparatevermelhorfalouolobovestido-
devovóEessabocatãograndeChapeuzinhofalouÉparatecomermelhorassimrosnouolobo

Agora, coloque os espaços e os sinais de pontuação no texto:

ATIVIDADE 29 – USO DO ESA OU EZA

Objetivo

 � Refletir e analisar a escrita de palavras com final ESA e EZA.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Copie o texto na lousa do diálogo apresentado na atividade e faça a leitura. 

 � Organize a sala de aula em duplas produtivas, considerando os saberes dos 
alunos com relação à escrita.

 � Peça então aos alunos que analisem a escrita das palavras em destaque.

 � Depois que todas as duplas terminarem de realizar as atividades, solicite 
que compartilhem o que observaram e as regularidades que perceberam.
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 � Peça que elaborem uma regra para justificar o uso do /z/ em franqueza, be-
leza, alteza e certeza e o uso do /S/ em chinesa, japonesa e inglesa. O im-
portante não é a formulação de uma regra bem-elaborada, mas a reflexão e a 
generalização do que foi analisado, para que possam utilizar como referência 
para escrever palavras da mesma categoria. Usamos /EZA/ nos substanti-
vos terminados com o som /EZA/ derivados de adjetivos. Nos adjetivos que 
indicam lugar de origem usamos /ESA/. Não é necessário explicar para os 
alunos essa elaboração da regra e a categorização gramatical das palavras.

 � Para os alunos que ainda não leem e não escrevem convencionalmente, leia 
o texto do diálogo, pedindo que acompanhem sua leitura. Em seguida, pro-
ponha que localizem algumas palavras, como ESPELHINHO, MUNDO, BELEZA, 
ALTEZA, CERTEZA, ditando uma por vez. Converse com eles a respeito das 
pistas que ajudam a localizar as palavras: a letra inicial, a letra final, o som 
igual aos daquelas que já conhecem etc.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

ESA OU EZA

Certamente você já ouviu a história da Branca de Neve... Lembra-se da rainha 
invejosa que falava com o espelho? Leia, abaixo, um trecho do diálogo dela.

– Dizei-me espelhinho, com toda franqueza, quem é nesse mundo 
que tem mais beleza?

– Sois vós minha alteza, com toda certeza.

Observe as palavras em destaque nesse texto: franqueza vem de “franco”; 
beleza vem de “belo”; certeza vem de “certo”.

1.  Seguindo esses exemplos, quais palavras vêm de “duro”, de “esperto”, de 

“mole”, de “rico” e de “pobre”? Escreva-as abaixo.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   126 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 127

2.  Agora, leia estas palavras:

chinesa japonesa inglesa

Que som elas têm em comum com as que estão destacadas no diálogo que 
você leu? Com que letras esse som pode ser escrito?

3.  Chinesa é a mulher que nasce na China; a que nasce no Japão é japonesa; 

a que nasce na Inglaterra é inglesa. E a mulher que nasce na França? E a da 

Holanda?

Você acha que essas palavras são escritas com “s” ou com “z”?

4.  Agora, tente escrever uma regra para saber quando usamos Z (EZA) e quan-

do usamos S (ESA).
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ATIVIDADE 30 – BIOGRAFIA DITADO 
INTERATIVO

Objetivos

 � Refletir sobre dúvidas que podem surgir durante a escrita.

 � Discutir procedimentos adotados na tomada de decisão para escrita e utili-
zados para estudar palavras selecionadas.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Leia a biografia em voz alta para todos e, depois, deixe as duplas trabalharem 
marcando as palavras que consideram difíceis de escrever.

 � Promova a socialização das anotações feitas pelas duplas.

 � Ao discutir as dificuldades ortográficas, chame a atenção para os casos já 
estudados, como R/RR e outros.

 � Considerando que esta atividade se destina aos alunos alfabéticos, você po-
de pedir aos alunos que ainda não leem e não escrevem convencionalmente 
que localizem e grifem algumas palavras, como PIOLIM, PALHAÇO, BARBANTE, 
CIRCO, ditando uma por vez. Se perceber que há necessidade, leia o texto 
novamente e faça com que conversem sobre as pistas que ajudam a locali-
zar as palavras: letra inicial, letra final, som igual ao nome de um colega etc.
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Atividade do aluno

DITADO INTERATIVO

Você já ouviu falar do palhaço Piolim? Leia o texto abaixo e saiba um pouco 
mais sobre ele.

Piolim, nosso palhaço!
Piolim nasceu em 27 de março de 1897, em Ribeirão Preto (SP), e morreu em 
São Paulo, com 76 anos. Iniciou sua carreira aos 7 anos, foi considerado o maior 
palhaço do mundo e ainda se destacou como ginasta e equilibrista. No dia de seu 
nascimento se comemora o Dia do Circo no Brasil. 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Agora, prepare-se para outro ditado interativo! Em dupla com um colega, mar-
que todas as palavras que considerar difícil de escrever. Depois, vamos fazer uma 
discussão coletiva para conhecer as dificuldades identificadas por todos da classe.

ATIVIDADE 31 – CADÊ OS SINAIS 
DE PONTUAÇÃO?

Objetivo

 � Analisar e discutir os sinais de pontuação utilizados pelo autor e utilizá-los 
para garantir a compreensão do texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Organize a sala de aula em duplas produtivas levando em consideração seus 
conhecimentos sobre a escrita.

 � Escreva o texto na lousa e proponha aos alunos que analisem a parte pon-
tuada, observando a colocação dos sinais de dois-pontos, travessão, excla-
mação, reticências.

 � Incentive-os a observar a função desses sinais, do ponto de vista tanto do 
sentido do texto, quanto de seus aspectos estilísticos.

 � Leia a parte do texto que não está com pontuação e discuta com a classe: 
onde é necessário pontuar, que sinais utilizar etc. Talvez surjam dúvidas so-
bre o uso de alguns sinais, como ponto-final ou reticências.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos; no entanto, todos podem 
participar da discussão, mesmo aqueles que ainda não se apropriaram do 
sistema de escrita alfabético. Quanto a esses, além de terem oportunidade 
de refletir sobre a pontuação, poderão refletir sobre o sistema de escrita com 
as inúmeras leituras feitas.

 � Veja, a seguir, o trecho do texto pontuado, mas lembre-se de que não há uma 
única forma correta de pontuar. Pode haver outras soluções adequadas; o 
que importa é garantir a compreensão do texto.

Neste caso os alunos podem marcar a fala do narrador utilizando 
diferentes recursos: entre aspas e com travessão.
Ao ver um cão enorme preso na coleira, um lobo perguntou: “Quem foi que pren-
deu você e lhe deu tanta comida?”. E o cão: “Um caçador”. E o lobo: “Tomara que 
não aconteça uma coisa dessas com um lobo que é amigo meu! A fome é mais 
leve que a coleira!”. [...]

Fonte: "O lobo e o cão". In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti, 
ilustrações de Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

CADÊ OS SINAIS DE PONTUAÇÃO?

Observe que não está fácil compreender o texto abaixo, pois em uma parte dele está 
faltando a pontuação. Vamos fazer a leitura agora; preste muita atenção, porque depois vo-
cê precisará colocar todos os sinais de pontuação necessários para entender bem o texto.
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O lobo e o cão
Ao ver um cão enorme preso na coleira um lobo perguntou Quem foi que prendeu você 
e lhe deu tanta comida E o cão Um caçador E o lobo Tomara que não aconteça uma 
coisa dessas com um lobo que é amigo meu A fome é mais leve que a coleira [...]

Fonte: "O lobo e o cão" . In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti, ilustrações de 
Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

ATIVIDADE 32 – RELEITURA 
COM FOCALIZAÇÃO 

Objetivo

 � Envolver os alunos na tomada de consciência das próprias dificuldades orto-
gráficas, estimulando-os a explicitar suas dúvidas.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Organize a sala de aula em duplas, levando em consideração seus conheci-
mentos sobre a escrita.

 � Peça que os alunos façam a leitura do texto a fim de marcar as palavras que 
consideram difíceis de escrever.

 � Promova a socialização das duplas para discutir o que foi anotado pelos alunos.

 � Para realizar a discussão com o grupo, releia o texto, fazendo interrupções 
para refletir sobre a escrita das palavras que foram apontadas pelos alunos 
como difíceis de escrever e lançar questões sobre a escrita de palavras como 
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DELICIOSO, PONTE, PENSANDO, ANSIOSO, BAIXO, REFLETIDA, entre outras 
que os alunos podem ter considerado difíceis. 

 � Converse sobre as formas de falar nas diferentes regiões e sobre o cuidado 
que devemos ter ao escrever, já que não escrevemos tal como falamos. É o 
caso da omissão do D na fala de palavras no gerúndio – como em PENSANDO

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Para os que ainda não 
leem e não escrevem convencionalmente, explore a moral da história: 
“Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”. Certifique-se de 
que sabem repetir o enunciado e proponha que escrevam utilizando as 
letras móveis.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

RELEITURA COM FOCALIZAÇÃO

Leia a fábula a seguir com um colega. Tenham o cuidado de marcar todas as pala-
vras que acharem que possam apresentar dificuldade se precisarem escrevê-las. 
Depois, em uma discussão conjunta, vocês explicam por que consideraram essas 
palavras difíceis de escrever.

O cão e o osso
Era uma vez um cão que estava muito feliz, pois havia encontrado um osso delicio-
so. Ele estava se sentindo com muita sorte e resolveu não largar aquele achado 
por nada.

Ao passar por uma ponte, o cão olhou para baixo e viu sua própria imagem refletida 
na água.

Pensando ser outro cão, ele logo desejou ter também aquele osso. Então, ansioso 
para finalmente ter dois ossos só para ele, o cão começou a latir!

Porém, mal abriu a boca e pluft. O osso caiu na água!

- Oh, não! – Disse o cão, arrependido!

O cão, por desejar o osso do “outro”, acabou ficando sem nada!

Moral da história: Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.

Fonte: O Cão e o Osso – Coleção Fábulas de Esopo - Para Ler e Ouvir – 
Editora Ciranda Cultural. 2013 - I.S.B.N.: 9788538044253.
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ATIVIDADE 33 – LISTA DE DICAS

Objetivo

 � Propor a análise de erros cometidos em um texto e elaborar dicas para au-
xiliar futuras escritas, possibilitando a explicitação de regras já conhecidas 
pelos alunos.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Organize a sala de aula em duplas, levando em consideração seus saberes 
sobre a escrita.

 � Oriente-os para que façam a leitura do texto, no qual existem vários erros. 
Peça que discutam sobre as palavras com escrita incorreta que forem encon-
trando. As palavras erradas estão escritas em letra maiúscula.

 � Explique que, para resolverem esta atividade, os alunos têm como tarefa: 

1. Escrever as palavras corretamente.

2. Fazer uma lista com dicas para evitar que esses erros sejam cometidos 
pela turma.

3. Indicar as palavras de uso frequente que aparecem no trecho e que nin-
guém deve errar.

 � Ao propor a análise dos erros cometidos e a elaboração de dicas para não er-
rar mais, a atividade possibilita a explicitação das regras já conhecidas pelos 
alunos, como M antes de P e B, U no final dos verbos no passado e D na pa-
lavra FICANDO. Para os casos em que não há regra, é possível combinar não 
errar mais por serem palavras de uso frequente, como: HORA, ACHOU, CASA.

 � Socialize as anotações das duplas para que possam discutir sobre o que 
foi anotado.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Para os alunos que ainda 
não leem e não escrevem convencionalmente, você pode pedir que escrevam 
o título da lenda “Como nasceu a primeira mandioca”, utilizando letras móveis.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

LISTA DE DICAS

Leia o texto a seguir, no qual há vários erros encontrados nas produções da lenda 
“Como nasceu a primeira mandioca”. As palavras erradas estão escritas em letras 
maiúsculas. Suas tarefas são:

 J Escrevê-las corretamente.
 J Fazer uma lista com dicas para evitar que esses erros sejam cometidos 

pela turma.
 J Indicar as palavras de uso frequente que aparecem no trecho e que nin-

guém deve errar mais.

Na mesma ORA a planta se DIVIDIL. Uma parte foi FICANO rasteirinha, rasteirinha 
e VIROL raiz. Sua mãe AXOU que podia levar aquela raiz para CAZA.

Era a MAMDIOCA.

Escrita correta das palavras:

 

Dicas para não errar algumas palavras:
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ATIVIDADE 34 – SE VOCÊ NÃO SOUBESSE

Objetivo

 � Refletir sobre as dificuldades ortográficas, que geralmente estão associadas 
a palavras pouco usuais e irregulares – em relação às quais não existem re-
gras para definir a grafia correta.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � O objetivo desta atividade é focar a atenção dos alunos nas dificuldades orto-
gráficas, que geralmente estão associadas a palavras pouco usuais e irregu-
lares – em relação às quais não existem regras para definir a grafia correta. 
É o caso de GANSA e RECEBENDO. Ou, então, de palavras cuja norma para a 
escrita convencional eles desconhecem. Por exemplo: ENRIQUECENDO, que 
tem o som do R forte por estar após a letra N, como em HONRA e HENRIQUE. 
POUQUINHO, diminutivo de POUCO. Usamos QUI, QUE para os diminutivos de 
palavras terminadas em CA e CO (MACAQUINHO, FAQUINHA etc.).

 � As discussões sobre por que errariam as palavras é a mais importante nes-
ta atividade, em um momento de reflexão e socialização de conhecimentos 
sobre a escrita.

 � Proponha que façam a atividade em duplas, trocando ideias sobre as regras 
que conhecem.

 � Circule entre as mesas e acompanhe a discussão, intervindo quando achar 
necessário. 

 � Para encerrar, eleja algumas palavras e escreva-as na lousa para, com a par-
ticipação da turma, socializar e discutir essas regras.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Para os que ainda não leem 
e não escrevem convencionalmente, você pode recuperar a moral da histó-
ria, certificar-se de que sabem repetir o enunciado e propor que o escrevam 
utilizando as letras móveis.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

SE VOCÊ NÃO SOUBESSE...

Leia a fábula a seguir e escolha sete palavras que acha difíceis de escrever. 
Em seguida, discuta com seu colega o que acha de difícil nessa escrita.

Por exemplo: você poderia pensar em escrever GANSA com Ç, mas nunca com

SS – pois SS só pode ficar entre duas vogais.

A gansa dos ovos de ouro 
Por receber de um homem reverências em excesso, Hermes o gratificou com uma 
gansa que botava ovos de ouro. Mas o homem não teve paciência para guardar o 
lucro parcelado e, supondo que a gansa fosse por dentro toda de ouro, matou-a 
sem nenhuma hesitação. Resultou que ele não apenas teve frustradas suas expec-
tativas como também ficou sem os ovos, pois descobriu que as entranhas da gansa 
eram de carne. [...]

Fonte: "A gansa dos ovos de ouro". In: Esopo - Fábulas completas, Maria Celeste D. Dezotti, 
ilustrações de Eduardo Berliner. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

ATIVIDADE 35 – INDICAÇÃO LITERÁRIA

Objetivos

 � Desenvolver procedimentos de escritor, como planejar o que irá escrever, 
reler e revisar o que foi escrito.

 � Refletir sobre as possibilidades de pontuar o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Leia o texto em voz alta, para os alunos entenderem que se trata da indica-
ção de um livro.

 � Proponha que realizem a atividade em duplas e discutam as possibilidades 
de se pontuar o texto.

 � Promova discussões coletivas, pedindo que duas duplas socializem como 
pontuaram o texto.

 � Escreva como pensaram a pontuação, para que o grupo compartilhe suas 
reflexões e avance na compreensão desses aspectos.

 � Organize duplas de alunos alfabéticos. Para os alunos que ainda não leem 
e não escrevem convencionalmente, proponha a próxima atividade, que se 
refere ao trabalho com adivinha.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

INDICAÇÃO LITERÁRIA

Ao copiar a indicação de leitura, o digitador se esqueceu de colocar a pontua-
ção. Ajude-o, copiando o texto com a pontuação nos locais adequados. Não se es-
queça da letra maiúscula e do parágrafo.

É o maior
a bicharada está na maior campanha eleitoral e é o leitor que vai decidir quem é 
o maior de todos os candidatos eles têm o mesmo espaço para se apresentar e 
as mesmas chances de provar que merecem o seu voto nesta eleição qualquer 
um pode ser o maior em alguma coisa o maior comilão o mais inteligente o maior 
palhaço o mais alto o mais chato o melhor amigo aqui o leitor vira eleitor solta os 
bichos e descobre que este livro é o maior
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ATIVIDADE 36 – O QUE VOCÊ ERRARIA?

Objetivo

 � Refletir sobre as dificuldades ortográficas, em geral associadas a palavras 
pouco usuais e irregulares.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � O objetivo desta atividade é focar a atenção dos alunos nas dificuldades or-
tográficas. Em geral, elas estão associadas a palavras pouco usuais e irregu-
lares – em relação às quais não existem regras para definir a grafia correta, 
como METEOROLOGISTA (G/J) e CRENÇA (Ç/S). Os alunos também sentem 
dificuldade quando desconhecem a norma sobre a escrita convencional; por 
exemplo, DIFÍCIL (L/U). Por isso, a discussão sobre por que errariam as pa-
lavras é o mais importante nesta atividade, pois oferece um momento de 
reflexão e socialização de conhecimentos sobre a escrita.

 � Organize duplas, considerando seus conhecimentos sobre a escrita, assim 
poderão trocar ideias sobre as regras que conhecem. 

 � Solicite aos alunos a leitura do texto e a anotação de cinco palavras que as 
duplas consideram difíceis de escrever na hora de produzir um texto.

 � Circule entre as mesas e acompanhe a discussão, intervindo quando achar 
necessário.

 � Selecione algumas palavras para discutir, escrevendo-as na lousa, de modo 
a socializar as regras discutidas.

 � Esta é uma atividade para os alunos alfabéticos. Para os que não leem e 
não escrevem convencionalmente, proponha que encontrem no texto as pa-
lavras: CHUVA, CHOVER, SATÉLITES, SINAIS, COMPUTADORES e COMPLEXOS. 
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

O QUE VOCÊ ERRARIA?

Vamos ler este texto sobre previsão do tempo. Acompanhe a leitura em seu livro, 
prestando muita atenção.

Previsão do tempo
Acertar a previsão do tempo é desejo antigo do homem. Será que vai chover, fazer 
frio ou calor? Partes do corpo e calos doloridos são sinais de chuva, segundo cren-
ças populares. Como é difícil fazer previsões do tempo!

Atualmente, a Organização Meteorológica Mundial disponibiliza dados sobre o com-
portamento da atmosfera da Terra, sua interação com os oceanos e distribuição de 
recursos hídricos. Mesmo com tantos dados e poderosos computadores, muito da 
previsão vem da leitura que os meteorologistas fazem dessas informações – é por 
isso que as previsões para o mesmo local em um mesmo dia podem variar. É inte-
ressante que, quanto maior a antecedência, menor o grau de acerto das previsões.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Leia o texto novamente e marque cinco palavras que você acha difíceis de es-
crever e que poderia errar na hora de produzir um texto.
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ATIVIDADE 37 – VOCÊ SABIA? – 
DITADO INTERATIVO

Objetivos

 � Desenvolver uma atitude de antecipação dos possíveis erros na escrita de 
palavras para buscar mecanismos para saná-los.

 � Propor a reflexão sobre a escrita ortográfica.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Dite o texto abaixo fazendo pausas para discutir as questões ortográficas 
e perguntar aos alunos como devem escrever cada palavra, explorando os 
sons que as compõem. 

 � Antes de iniciar o ditado, leia o texto em voz alta para a classe e depois ex-
plique como será a tarefa. 

O texto a ser ditado é o seguinte: 

Por esta você não esperava 
O nome gari, dado a quem varre as ruas, é uma homenagem a Pedro Aleixo Gari 
(ou Gary), a primeira pessoa a assinar um contrato de limpeza urbana no Brasil, 
na época do Império, no século 19. Já a palavra margarida, que virou sinônimo 
de mulher responsável pela limpeza de rua, foi criada há mais ou menos 40 
anos. Também uma homenagem, mas para a famosa flor branca, sinal de lim-
peza. Além disso, margarida também tem a palavra gari, no meio.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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 � Ao começar o ditado interativo, uma boa estratégia consiste em propor que 
pensem nas várias formas de grafar o mesmo som. 

 � Este texto permite que você discuta com os alunos o uso do M antes de P e 
B, uso de R/RR e de S/SS e a grafia de sons com DR, PR e TR, que nessa 
fase ainda geram dúvidas.

 � É possível que também surjam discussões sobre a diferença entre falar e 
escrever, por conta da presença de palavras como PRIMEIRA, PASSAGEM e 
VIROU, que podem ser escritas de forma semelhante à fala: “primera”, “pas-
sage” e “viro”. Também podem surgir dúvidas sobre o uso do U ou do L. É 
interessante fazê-los refletir sobre a regularidade do sufixo ÁVEL – RESPON-
SÁVEL, LAVÁVEL, AMÁVEL e sobre a inexistência de formas verbais terminadas 
em L, pois sempre terminam em U – VIROU, APAGOU, VIU.

 � Enquanto realiza o ditado interativo com os alunos alfabéticos, você pode pro-
por que os demais escrevam apenas “O NOME GARI, DADO A QUEM VARRE 
AS RUAS, É UMA HOMENAGEM A PEDRO ALEIXO GARI...”. Organize as duplas 
e certifique-se de que sabem o que devem escrever.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

VOCÊ SABIA? – DITADO INTERATIVO

Hoje vamos fazer de novo um ditado interativo. Você se lembra como é? Todos 
os alunos poderão discutir a forma de grafar cada palavra antes de escrevê-las.

Preste bem atenção!
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ATIVIDADE 38 – AUTOAVALIAÇÃO 
DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Objetivos

 � Desenvolver uma postura crítica diante de sua própria aprendizagem.

 � Refletir sobre as etapas que envolveram o processo de aprendizagem.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; depois, indivi-
dualmente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Organize uma roda e leia em voz alta o texto “Autoavaliação do processo de 
aprendizagem”.

 � Peça aos alunos que acompanhem sua leitura e pare em cada uma das ques-
tões para que possam fazer suas considerações. 

 � Ao final, proponha que registrem os aspectos que consideraram mais 
relevantes. 

 � Você pode propor que organizem seus textos em três blocos:

1. Organização dos materiais durante as aulas.

2. Interação com os colegas e o(a) professor(a).

3. Desempenho nas atividades propostas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

AUTOAVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Apresentamos aqui uma série de questões para orientar sua avaliação a respei-
to do seu processo de aprendizagem. Pense se você conseguiu, ou não, dar conta 
de certos procedimentos e atitudes importantes na vida de estudante. E, principal-
mente, reflita se isso ajudou ou atrapalhou sua aprendizagem.

1. Como foi a organização de seus materiais durante as aulas?

Os itens a seguir podem ajudar você em sua reflexão.

 J Colocar na mesa o material necessário para a realização das atividades 
propostas.

 J Trazer para a escola os materiais necessários.

 J Fazer registros em seu caderno de maneira organizada.

 J Cuidar do material utilizado em sala de aula, para não amassar nem sujar 
cadernos, livros e pastas; manter o caderno e as pastas organizados.

 J Manter o estojo completo e organizado.

 J Responsabilizar-se por materiais individuais e coletivos.

2.  Como você interagiu com seus colegas e com seu(sua) professor(a) durante 

as atividades?

Os itens a seguir podem ajudar você em sua reflexão.

 J Saber ouvir e respeitar as opiniões dos colegas.

 J Esperar a vez de falar.

 J Ouvir com atenção as explicações e instruções dadas pelos professores.

 J Respeitar os colegas, aceitando trabalhar com diferentes parcerias e 
colaborando na discussão e na produção.

 J Respeitar o espaço escolar, os combinados da sala e as regras da escola.

 J Manifestar opiniões, fazer e responder perguntas em situações coletivas 
ou em grupos menores.

 J Participar de maneira cooperativa das situações de trabalho.

 J Resolver, por meio do diálogo, situações de conflito e brigas com os 
colegas.
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 J Ajudar os colegas a resolver desentendimentos, em vez de entrar tam-
bém na briga.

3.  Como foi seu ritmo de trabalho para copiar da lousa e realizar as atividades 

no tempo combinado?

4.  Como foi sua pontualidade para cumprir horários e entregar as atividades 

nos prazos estabelecidos?

5.  Como você avalia a qualidade de sua produção? Você realizou todas as tare-

fas com empenho, cuidado e capricho?

6.  Você se lembra como lia, escrevia e fazia cálculos no começo do ano? Quais 

foram seus avanços em relação à leitura, à escrita e à matemática?

7.  Você estudou vários assuntos e tipos de texto. O que mais gostou de estudar?

Roda de jornal

A Roda de Jornal tem por objetivo familiarizar os alunos com um portador de 
texto que traz informações diversificadas – bem conhecido principalmente pelas 
pessoas que vivem em zonas urbanas – e, além disso, aproximá-los dos comporta-
mentos típicos de um leitor de jornal, para que também se tornem leitores desse 
tipo de publicação.

Cuide para que esses momentos não sejam encarados pelos alunos como uma 
atividade meramente escolar. É importante que eles aproveitem de fato a situação 
para se atualizar, saber a opinião de outros, saber mais sobre o país, sobre os es-
portes, sobre outros locais, enfim, saber o que acontece aqui e agora no mundo e 
compreender que podem descobrir tudo isso na leitura dos jornais.

Selecione para a roda de jornal um fato que seja foco das atenções no mo-
mento – no âmbito dos esportes, da política, da saúde, da ciência ou outro. Escolha 
notícias de jornais de diferentes datas e explore com os alunos algumas caracte-
rísticas desse tipo de texto. As notícias costumam ter três partes: título, chamada 
e desenvolvimento. A função do título é sintetizar o conteúdo central, procurando 
atrair a atenção do leitor; a chamada complementa o título, ressaltando a informa-
ção principal; o desenvolvimento expõe a notícia com detalhes.

Ao ler textos jornalísticos para seus alunos e discutir notícias ou reportagens, 
você contribuirá para que eles se informem, aprendam mais sobre determinado as-
sunto e formem opiniões, entre outras coisas.
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Sentar em roda é uma boa estratégia para socializar experiências e conheci-
mentos, já que favorece um ambiente de troca entre os alunos. Por isso é importante 
realizar a Roda de Jornal com os alunos sentados em círculo. Você pode selecionar 
uma notícia interessante para ler ou disponibilizar o jornal da escola para que es-
colham notícias para ler e comentar. Incentive os alunos a comentar a notícia e a 
estabelecer relações com outros fatos da vida.

Dica:
Depois da roda, coloque a(s) notícia(s) lida(s) no mural da classe e, ao final 
da semana, arquive-a (s) em uma espécie de álbum, construindo assim uma 
hemeroteca, que pode servir para consulta ou estudo posterior.

Este trabalho cumpre duas funções básicas:

 J desenvolver o hábito de leitura de publicações periódicas;

 J apresentar o jornal como veículo de informações e portador de vários 
gêneros textuais (notícia, reportagem, classificados etc.).

Seguem algumas sugestões de atividades de Roda de Jornal que podem com-
por a rotina de atividades permanentes da turma:

ORIENTAÇÕES PARA A RODA DE JORNAL

Objetivos gerais

 � Aproximar o aluno do jornal, um portador de vários gêneros textuais sobre 
diferentes aspectos da vida na cidade e no mundo;

 � Desenvolver o hábito de ler jornais, tanto para obter informações quanto para 
se distrair;

 � Desenvolver comportamentos de leitor de jornal.

Planejamento

 � Organização do grupo: as atividades poderão ser realizadas em grupos, com 
socialização coletiva.

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.
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ATIVIDADE 39
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e jornais.

Encaminhamentos

 � A proposta trata da escrita de uma lista de jornais conhecidos pelos alunos. 
Lembre-se de que nesta atividade os alunos estão escrevendo a partir de 
suas hipóteses. Incentive-os e acompanhe suas escritas, problematizando 
para que possam refletir sobre como se escreve.

 � É fundamental criar um ambiente em que os alunos tenham tranquilidade 
para escrever segundo as próprias hipóteses. Para isso, precisam saber que 
o que se espera deles não é uma escrita convencional, mas um esforço re-
flexivo para compreenderem o sistema de notação. Explicitar isso para eles 
contribui enormemente para que se permitam experimentar/pensar sobre a 
escrita e tenham fluência/disponibilidade para escrever, quando necessário.

 � Não é preciso que os alunos escrevam somente textos memorizados, ou 
seja, não existe uma sequência “primeiro memorizar, depois escrever”. Há 
inúmeras situações em que escrevem textos que têm sentido e significado 
para eles e cujo conteúdo atende a uma necessidade de registro ou reflexão 
sobre a escrita.

 � A postura/atitude do (a) professor(a) diante das produções dos alunos é 
determinante nesse processo. É fundamental acolher as hipóteses e não 
interferir diretamente nas produções, pois, agindo assim, corre-se o risco de 
invalidar a reflexão dos alunos. Por isso, em situações de escrita não con-
vencional, não se deve corrigir ou escrever corretamente embaixo. O que o 
(a) professor(a) deve proporcionar é a reflexão sobre suas hipóteses coleti-
vamente e, para isso, precisa preparar-se.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

JORNAIS CONHECIDOS

Semana passada o(a) professor(a) leu uma notícia de um jornal. Escrevam uma 
lista com os nomes dos jornais que vocês conhecem.

Leiam os nomes dos jornais que vocês escreveram para o(a) professor(a) e fa-
çam uma lista dos conhecidos da sua classe.
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ATIVIDADE 40
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Explore com os alunos a organização do jornal em cadernos, pois o momen-
to é para que aprendam a ler e utilizar esse portador de textos. Para tanto, 
realize um trabalho de exploração e pesquisa do portador.

 � Após a escolha dos textos realizada pelos alunos, explicite de que caderno 
eles foram retirados. Antes de lê-los, escreva o título de cada manchete na 
lousa e peça-lhes que tentem ler o que está escrito nelas. É provável que 
coletivamente eles consigam ler as manchetes e entendê-las, já que um aju-
dará o outro na construção do sentido.

Roda de Jornal

O(A) professor(a) trouxe alguns jornais que vocês conhecem.

Depois que cada grupo de alunos receber um jornal, vocês vão explorá-lo e es-
colher algo que queiram que o(a) professor(a) leia na roda.

ATIVIDADE 41
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Ao explorar o jornal com os alunos, chame a atenção deles para a diagrama-
ção dos jornais, especialmente para o caderno de esportes. Faça com que 
observem as imagens, legendas, títulos, tamanho das letras e explore com 
eles as informações que podemos obter a partir da leitura desses recursos.

 � Depois, realize a leitura do texto escolhido para que possam analisar as in-
formações contidas nele.
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Roda de Jornal

O(A) professor(a) vai trazer alguns cadernos de esportes de diferentes jornais. 
Escolha um texto típico dessa seção do jornal.

Leia o texto para a classe.

Precisando, peça ajuda do(a) professor(a) para a leitura e apresentação.

ATIVIDADE 42
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Primeiro, não se esqueça de aproveitar esse momento de seleção das notí-
cias para oferecer aos alunos temas que propiciem a reflexão sobre questões 
vinculadas à cidadania.

 � Peça aos alunos que leiam os títulos das notícias. Nesse momento, mesmo 
os alunos que não sabem ler convencionalmente devem ser convidados a 
ler, usando como apoio as imagens e, ou, os conhecimentos que já possuem 
sobre o sistema de escrita (por exemplo, a letra inicial e, ou, a letra final).

 � Depois, leia para eles o texto e crie a possibilidade de discutirem entre si as 
informações ali tratadas.

Roda de Jornal

O(A) professor(a) irá colocar na lousa três notícias do jornal. A sua classe irá 
escolher uma das notícias para ser lida.

Para tomar essa decisão, leiam as manchetes das notícias, que oferecem a 
ideia geral sobre o assunto tratado.

Depois escolham qual querem que o(a) professor(a) leia.
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ATIVIDADE 43
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � É sempre interessante que a sala seja organizada em círculo ou semicírculo, 
de forma que todos os alunos possam socializar o que leram nos jornais.

 � O jornal como recurso de transmissão de informação e conhecimentos deve 
entrar na rotina de sua classe. Escolha notícias interessantes para familia-
rizá-los com a leitura desse portador de texto. Mostre para eles que, além 
de notícias, nos jornais há outros tipos de texto, nos quais encontrarão in-
formações variadas e importantes, e explique-lhes também como os leitores 
assíduos as utilizam em seu dia a dia.

Roda de Jornal

O(A) professor(a) vai entregar um caderno de um jornal para você e um colega. 
Leiam as manchetes para descobrir do que trata esse caderno. Depois contem para 
a classe sobre o que leram e ouçam o que os outros colegas leram.

ATIVIDADE 44
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Organize os alunos em duplas, garantindo que pelo menos um aluno tenha 
mais autonomia para ler – assim, um poderá ajudar o outro. Nesse momen-
to, talvez ler ainda seja um processo lento e difícil; por isso, circule pela sala 
ajudando seus alunos na tarefa de desvendar o sentido desse texto. Incen-
tive-os a buscar estratégias que os auxiliem, como, por exemplo, palavras 
conhecidas e outros recursos que poderão ajudá-los a antecipar e verificar 
suas hipóteses sobre o que pode estar escrito. Para tanto, é importante in-
formá-los sobre o assunto, o que podem encontrar nesse caderno do jornal. 
Leia para as duplas que necessitarem.
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Roda de Jornal

Hoje, o(a) professor(a) trouxe alguns cadernos de jornais com a programação 
cultural e de lazer da cidade.

Cada grupo vai receber um caderno e realizar as seguintes tarefas:

1. Procurar três opções de lazer.

2. Copiar as opções escolhidas em seu caderno.

3. Compartilhar as escolhas com os colegas.

ATIVIDADE 45
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � O jornal é um portador de vários gêneros textuais – notícias, reportagens, crô-
nicas, anúncios, resenhas e, eventualmente, entrevistas, biografias, poemas 
etc. Esse material é organizado em cadernos temáticos – esportes, econo-
mia, cultura, cotidiano e outros.

 � Escolha uma matéria que possa ser de interesse dos alunos e que não seja uma 
notícia, mas outro tipo de texto. Por exemplo: uma entrevista com um jogador ou 
um técnico de futebol ou uma resenha sobre um show de sucesso na cidade.

 � Leia o texto para os alunos e depois converse com eles, para que falem de 
suas hipóteses a respeito de qual seria o caderno em que esse tipo de ma-
téria poderia estar. Para finalizar, mostre-lhes o caderno do jornal em que es-
tá o texto e deixe o material na sala de aula, para lerem em outro momento.

 � Oriente os alunos, pois farão uma pesquisa. Para a pesquisa: procure defi-
nir com os alunos o que poderiam perguntar sobre o hábito de ler jornal. Se 
não tiverem muitas ideias, vá conversando a respeito de questões variadas: 
a importância da leitura de jornais; a frequência de leitura; o tipo de jornal 
lido; horário do dia em que a pessoa costuma ler, em que lugar da casa ou 
do trabalho; qual o caderno de que mais gosta, como procede para ler o jor-
nal etc. Ajude-os a formular as perguntas e peça-lhes depois que as ditem, 
enquanto você registra na lousa para que copiem em seus cadernos.

 � Oriente a realização das entrevistas, explicando como devem registrar no 
caderno o nome do entrevistado e as respostas, numeradas de acordo com 
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as perguntas. Cada dupla pode entrevistar duas pessoas. Leve para a sala 
de aula alguns modelos desse gênero de texto: a revista Recreio, bem como 
cadernos de jornais dirigidos ao público infantil – Estadinho, Folhinha –, que 
publicam boas entrevistas para essa faixa etária.

Na semana seguinte, quando trouxerem as entrevistas, oriente a tabulação 
dos dados para divulgá-los na escola.

Atividade do aluno

Roda de Jornal

O(A) professor(a) selecionou um texto de jornal para leitura. Depois de ouvi-lo, de 
que caderno do jornal você acha que esse texto foi retirado?

TÍTULO DO TEXTO:  ___________________________________________________

CADERNO DO JORNAL:  _______________________________________________

Vocês prepararão uma pesquisa para saber o hábito de leitura de jornal das pesso-
as do seu bairro e de suas casas.

Para que vocês tenham um modelo de entrevista, o(a) professor(a) selecionará al-
gumas para ler para vocês e as afixará no mural. Depois disso, elaborem coletiva-
mente as melhores perguntas.

Quais perguntas seria interessante fazer?

Hoje organizamos uma entrevista que será realizada por vocês fora da escola. Combi-
nem com o(a) professor(a) onde será, com quem farão e quando precisam entregá-la.

Anote abaixo as questões:
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ATIVIDADE 46
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Organize a classe em grupos, atribuindo a cada um a responsabilidade de 
tabular uma ou duas perguntas, dependendo da quantidade de perguntas e 
de alunos.

 � Costuma ser mais fácil para os alunos registrar os dados em tabelas; no en-
tanto, se tiverem noções sobre a construção de um gráfico de barras, essa 
pode ser uma boa opção.

 � Oriente para que usem títulos chamativos e estudem bem o tamanho das le-
tras e a diagramação em geral, para chamar a atenção dos leitores. O resul-
tado final da pesquisa pode ser exposto em um mural fora da sala de aula, 
ou em cartazes espalhados pela escola.

Roda de Jornal

Hoje o(a) professor(a) irá ler uma notícia sobre esporte. Ouça-a e comente-a 
com seus colegas.

Depois disso, iremos tabular os dados da entrevista sobre o hábito de leitura 
de jornal das pessoas do nosso bairro. Primeiro será preciso tabular as respostas 
em um quadro para contar quantas pessoas responderam a cada questão.

Depois, organize com toda a classe os dados em uma tabela ou gráfico.

Olhando os dados tabulados em tabela ou gráfico, que conclusões vocês con-
seguem tirar a partir das respostas organizadas? Escrevam em seus cadernos as 
suas conclusões e troquem-nas com os outros colegas.

Agora vocês podem divulgar esses dados no mural da sua escola para outras 
pessoas também ficarem sabendo o que vocês sabem!
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ATIVIDADE 47
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Selecione notícias sobre assuntos diversos, porém, de interesse dos alunos.

 � Nessa atividade você deverá garantir que em cada dupla pelo menos um 
aluno consiga ler com mais autonomia. Oriente para que leiam o TÍTULO e a 
CHAMADA, bem como as LEGENDAS das ilustrações, pois assim será mais 
fácil entender o texto.

 � Esse é um momento importante da Roda de Jornal, pois as crianças precisam 
ler em duplas, sozinhas, o que você selecionou. Não se esqueça de transitar 
pela sala e ajudá-las na leitura e na compreensão dos conteúdos do texto.

 � Ajude-as a se preparar para comentar o que leram. Se considerar que a ati-
vidade está ficando muito longa, deixe os comentários de algumas duplas 
para outro dia.

Roda de Jornal

O(A) professor(a) trouxe várias notícias e distribuirá uma para cada dupla. Vo-
cês precisam lê-la para comentar com as outras duplas o conteúdo do texto e dar 
a sua opinião.

ATIVIDADE 48
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Esta atividade é importante para os alunos perceberem a organização dos 
jornais e a relevância que dão aos acontecimentos. Também serve para dis-
cutir com eles acontecimentos em vários âmbitos, pois geralmente se inte-
ressam apenas por esportes e cotidiano.

 � Para isso, é importante que você faça a leitura de algumas manchetes da pri-
meira página do jornal e incentive-os a comentar o que sabem ou já ouviram 
falar sobre o assunto. É possível que já tenham algumas informações sobre 
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as notícias e reportagens que ocupam as páginas do jornal do dia, pois é co-
mum as famílias tomarem conhecimento do que acontece pelos noticiários 
do rádio, da televisão e da internet.

 � Se você tiver o jornal do dia anterior, é interessante comparar as notícias 
de maior destaque nos dois dias em relação aos mesmos fatos. Assim, os 
alunos saberão mais sobre o assunto e se sentirão mobilizados a buscar 
novas informações. Acompanhar as notícias em outros meios de comunica-
ção, como rádio ou tevê, é uma boa estratégia para mobilizar o interesse dos 
alunos por ler jornais, confrontar informações e saber mais sobre o assunto.

 � Distribua os cadernos entre os grupos e peça para selecionarem uma maté-
ria que tenha chamado a atenção deles e que julguem importante compar-
tilhar com os colegas, para que todos tenham mais informações a respeito.

 � Organize com a turma um jornal mural para fixarem as notícias lidas e discutidas.

Roda de Jornal

Os mais diversos jornais diários costumam ser organizados de forma bem se-
melhante, para facilitar a leitura. Em geral, os assuntos são reunidos em diferentes 
cadernos, como: cotidiano da cidade, cultura, esportes, economia etc.

Nessa roda vocês selecionarão a notícia de maior destaque em cada caderno, para 
depois comentar com os colegas de todos os outros grupos e colocar no mural da classe.

Leiam a notícia e preparem-se para fazer um breve comentário sobre ela com 
seus colegas e o(a) professor(a); assim, todos poderão saber mais sobre as princi-
pais notícias do dia em relação a vários assuntos.

ATIVIDADE 49
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Organize os alunos em grupos e dê um caderno diferente do jornal a cada 
grupo. Os jornais geralmente têm cadernos especiais em alguns dias da se-
mana. O Estado de S. Paulo, por exemplo, publica Feminino, Casa, Metrópole, 
Esportes, Caderno 2, Classificados etc.; a Folha de S.Paulo tem Equilíbrio, 
Revista da Folha, Ilustrada, Ciência, Cotidiano etc. Chame a atenção dos alu-
nos para a periodicidade do caderno. Deixe-os explorar bem o caderno para 
selecionar a notícia que acharem mais interessante. Oriente-os para que leiam 
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primeiro os títulos das notícias e as legendas das imagens para facilitar a 
escolha. Depois que todos tiverem escolhido e lido sua notícia, coloque-os 
sentados em roda para socializar o que leram.

Roda de Jornal
Os jornais de domingo costumam ser mais volumosos, pois trazem maior va-

riedade de informações. Em geral, incluem diversos cadernos especiais, publicados 
somente aos domingos. Você sabe dar alguns exemplos desses cadernos especiais?

Hoje seu(sua) professor(a) trouxe alguns desses cadernos para vocês lerem. 
Selecione uma reportagem bem interessante para compartilhar com o grupo.

ATIVIDADE 50
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola e Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Esta proposta faz os alunos vivenciarem um uso muito frequente do jornal, 
que é buscar informações de forma precisa e pontual. Chame a atenção 
para o fato de que encontramos a previsão do tempo resumida na primeira 
página e, com mais detalhes, no caderno que aborda o cotidiano da cidade 
(Metrópole, Cotidiano, São Paulo), que informa inclusive a previsão para os 
próximos dias, na cidade e no País.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

1.  Você sabe onde encontrar a previsão do tempo em um jornal? Há dois luga-

res em que você pode localizar informações desse tipo. Anote-os aqui:
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2.  Procure no jornal que você tem disponível em sua sala qual é a previsão do 

tempo para hoje e para os próximos dias – temperaturas mínima e máxima, 

presença de sol ou de chuva. Registre aqui.

Previsão do tempo para hoje:  

Previsão do tempo para os próximos dias: 

3.  Aproveite que você está com o jornal e dê uma olhada nas principais notí-

cias do dia. Boa leitura!

ATIVIDADE 51
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � O objetivo aqui é explorar o caderno que aborda assuntos relacionados a arte, 
cultura e lazer. Antes de iniciar a roda, organize a classe em grupos e distri-
bua entre eles páginas diferentes do caderno. Deixe que leiam e observem 
tudo o que há na página. Depois, peça que selecionem algo para compartilhar 
com os outros colegas, na roda. Incentive os comentários sobre tudo o que 
encontraram no jornal: programação de cinemas e tevês, críticas de livros, 
peças de teatro, filmes lançados recentemente, acontecimentos relacionados 
a moda, cultura, arte e lazer, crônicas, personalidades em destaque, tirinhas, 
passatempos, horóscopo etc.

Roda de Jornal

Hoje vamos ler o caderno do jornal dedicado a arte, cultura e lazer. Em cada 
jornal esse caderno tem um nome, mas a organização e o tipo de informação cos-
tumam ser iguais em todos eles.

O(A) professor(a) vai distribuir para vocês partes diferentes do mesmo caderno. 
A tarefa de cada grupo consiste em selecionar um evento cultural ou um programa 
de televisão que despertou seu interesse, conversar a respeito dessa escolha e 
depois socializar com todos.
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ATIVIDADE 52
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Se for possível, providencie exemplares da Folhinha (suplemento infantil do 
jornal Folha de S.Paulo) e do Estadinho (suplemento infantil de O Estado de 
S. Paulo), para permitir que os alunos comparem a organização e as infor-
mações contidas em cada um deles. Forme uma roda para todos poderem 
analisar o jornal. Se conseguir mais de um exemplar de cada suplemento, a 
atividade poderá ser realizada em grupos. Anote na lousa as observações e 
os comentários dos alunos.

Roda de Jornal

Alguns jornais que circulam na cidade de São Paulo publicam, aos sábados, um 
suplemento infantil. Além de adotar uma linguagem adequada para os leitores mais 
novos, traz também assuntos que interessam a esse público: dicas de passeios, 
recomendações de sites, histórias em quadrinhos etc.

Hoje vocês vão analisar, com seus colegas, um suplemento infantil. Discutam 
a reportagem principal e as partes que mais chamarem a atenção de vocês.

Bom trabalho!

ATIVIDADE 53
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Chame a atenção dos alunos para a organização dos jornais. As notícias sobre 
política, meio ambiente, educação, acontecimentos mundiais e descobertas 
da ciência costumam ser publicadas em um caderno mais geral. Já as notí-
cias sobre informática, turismo e empregos possuem cadernos especiais em 
determinados dias da semana. Esse é um conhecimento importante para os 
alunos aprenderem a localizar informações em um jornal.
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Roda de Jornal

Nos jornais você encontra notícias e reportagens sobre política, meio ambien-
te, educação, acontecimentos mundiais, descobertas da ciência, informática e tu-
rismo. Procure no jornal uma notícia sobre um desses assuntos e relate para seus 
colegas algo interessante.

ATIVIDADE 54
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Procure selecionar notícias sobre algum fato de interesse dos alunos, pois, 
além de comentá-las em sala de aula, eles poderão acompanhá-las em ou-
tros meios de comunicação, como rádio, tevê ou internet. O fato de saberem 
algo sobre o assunto facilita muito a leitura.

 � As notícias podem ser sobre qualquer assunto: esportes, saúde, política, fe-
nômenos naturais... O importante é que você possa encontrar informações 
novas em dias seguidos, acompanhando os acontecimentos. Chame a aten-
ção dos alunos para o fato de que em geral as notícias já estão desatuali-
zadas no dia seguinte, pois as situações passam por rápidas mudanças. As 
reportagens têm uma permanência maior, pois seu enfoque é mais abran-
gente, comentando ideias, causas, efeitos etc. 

Roda de Jornal

O(A) professor(a) vai mostrar três notícias que relatam o mesmo acon-
tecimento em dias diferentes. Leia essas notícias e continue acompanhando 
seu desenrolar nos próximos dias.
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ATIVIDADE 55
Materiais necessários: jornais disponíveis na escola.

Encaminhamentos

 � Ao longo do dia, as versões eletrônicas dos jornais vão sendo modificadas 
de acordo com as notícias mais recentes. Assim, elas não correspondem 
exatamente à versão impressa, são mais atualizadas. A apresentação das 
matérias também é um pouco diferente, em termos de visual gráfico e de 
organização do texto (com recurso ao hipertexto). Geralmente não têm grá-
ficos e tabelas e são mais enxutas, pois o hipertexto permite a referência 
direta a outras partes do jornal ou a outras notícias relacionadas ou mesmo 
totalmente independentes.

 � O mais importante nesta atividade é que os alunos comentem o que obser-
varem e estabeleçam relações entre o que leem na versão eletrônica e na 
versão impressa.

 � Se não dispuser de computador em sua escola, organize uma roda para que 
as crianças leiam notícias do jornal do dia e depois relatem aos colegas.

Roda de Jornal

Você sabia que os jornais costumam ter uma versão eletrônica? Use computa-
dores de sua escola para visitar as páginas on-line de alguns jornais de São Paulo. 
Anote em seu caderno quais diferenças observou entre o jornal impresso e sua ver-
são eletrônica. Registre também o que chamou mais sua atenção, para comentar 
com a classe.

O Estado de S. Paulo <http://www.estadao.com.br>  
Folha de S.Paulo <http://www.folha.uol.com.br/> 

Diário do aluno

A escrita do diário tem como objetivo proporcionar aos alunos mais uma situação 
significativa de registro e também apresentar-lhes mais uma função social da escrita.

É importante incentivá-los a registrar seus momentos mais importantes sem 
que haja nenhum tipo de cobrança ou acompanhamento do que foi registrado (a 
menos que o próprio aluno queira que seja lido). Organize com eles um caderno 
pessoal para ser o diário particular de cada um.
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Para que essa atividade seja interessante, você poderá relatar sua experiência 
pessoal com diário ou falar e ler diários famosos que se transformaram em livros. É 
fundamental ter alguns desses livros para poder apresentá-los aos alunos e ler para 
eles. No acervo de livros enviado à sua classe há alguns diários.

O mais importante nessa atividade é que os alunos encontrem sentido na es-
crita de um diário e se apropriem de mais essa ferramenta da cultura escrita.

Caso algum aluno ainda tenha muita dificuldade para escrever, explique a ele que 
um diário também é composto de colagens e desenhos e que poderá recorrer a esse 
tipo de registro se sentir mais à vontade – afinal, esse diário é exclusivamente dele.

Incentive seus alunos a escrever em seus diários. Se puder, mostre-lhes na aula 
de informática alguns blogs que são diários eletrônicos. Se o uso do diário como re-
gistro pessoal ainda não tiver se transformado em atividade significativa para alguns 
de seus alunos, talvez os blogs sejam uma boa alternativa. Não se esqueça de que o 
mais importante nessa atividade é encontrarem sentido na escrita do diário e se apro-
priarem de mais uma prática da cultura escrita. Um bom caminho para introduzi-los 
nesse universo pode ser também a leitura de livros escritos como se fossem diários.

O mais importante é evitar que esse momento se converta, de forma burocrá-
tica, em uma obrigação de produzir diários.

Na última etapa deste trabalho, todas as propostas de diário serão coletivas. 
Os alunos poderão elaborá-lo sob a forma de um grande livro, com textos, desenhos 
e fotos, ou então no computador, construindo um blog. Você conhece algum blog? 
Consiste em uma publicação na internet, um registro cronológico, atualizado com 
frequência, de opiniões, emoções, fatos, imagens ou qualquer outro tipo de conteúdo 
que o autor ou os autores queiram disponibilizar. Pode ser espaço para observações 
do cotidiano, mural de recados, laboratório de experimentações literárias, depósito 
de informações curiosas, “diário virtual”, mas não se trata da mesma coisa, pois o 
blog é público e um diário, particular.

Se sua escola dispuser de um laboratório de informática que possa ser usado 
por alunos e professores, não se esqueça de agendar aulas semanais para que os 
alunos possam escrever, colocar imagens e revisar os textos.
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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO 
COM DIÁRIO

Objetivos gerais

 � Desenvolver comportamento escritor, como planejar o que irá escrever, reler 
e revisar o que foi escrito.

 � Conhecer a estrutura do gênero textual diário.

 � Desenvolver comportamentos de leitor.

 � Utilizar a escrita em um contexto significativo.

Planejamento

 � Organização do grupo: individual ou em duplas. A última etapa será coletiva 
para escrita de um diário da classe.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Situações que poderão ser utilizadas para incentivar a escrita no diário sobre:

 J como foi a primeira semana de aula;

 J sentimentos apresentados durante o dia;

 J assuntos interessantes ou chatos vivenciados no dia ou na semana;

 J o último aniversário;

 J escolher alguma lembrança especial, utilizar uma colagem e escrever 
sobre ela, por exemplo, uma entrada de jogo de futebol, um papel de 
bala recebido de alguém especial, um recorte de revista, entre outras;

 J copiar uma quadrinha que mais gostou ou outra que saiba de memória;

 J escrita de uma poesia que goste muito;

 J descobertas durante as aulas;

 J assuntos relacionados à família como o que mais gosta ou não. Opiniões 
sobre a casa em que mora, vizinhos, o bairro, segredos, entre outras;

 J um segredo que nunca foi contado para ninguém;

 J vivências aos finais de semana;

 J medos ou receios;

 J assuntos pessoais para serem lembrados em outro momento.
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ATIVIDADE 56
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e caderno para início do diário.

Encaminhamentos

 � Converse com os alunos sobre a elaboração de um diário. Levante os co-
nhecimentos sobre o tema, como, por exemplo, se algum aluno da sala tem 
como prática a escrita de um.

 � Se você teve um diário ou conhece pessoas que o tenham, mostre um exem-
plar aos alunos para que se familiarizem com esse gênero e, mais tarde, usem-
-no como modelo para escrita de diário e mostrá-los aos alunos. Outra possi-
bilidade é buscar livros escritos em forma de diário e mostrá-los aos alunos.

 � Apresente um trecho de um diário para ler com os alunos, como, por exem-
plo, o diário de uma menina chamada Zlata Filipović , que viveu em Saravejo, 
capital da Bósnia-Herzegovina. Na época em que escreveu esse trecho de 
seu diário, estava com 11 anos.

 � Esse diário está em um livro chamado O diário de Zlata: a vida de uma meni-
na na guerra, da editora Companhia das Letras, 1994.

 � Informe aos alunos que a partir dessa aula eles escreverão um diário. O 
diário é um amigo íntimo, seu confidente. Ao contrário do diário de Zlata, 
que muitas pessoas leram, esse será um segredo que só o aluno terá 
acesso ou as pessoas que forem autorizadas para leitura. 

 � Nesse diário os alunos poderão escrever as coisas importantes que ocorrem 
no dia, tanto as boas como as ruins, escrever sobre sua vida, desenhar, colar 
papéis... Enfim, o que quiser.

 � Informe aos alunos que não precisarão fazer a escrita todos os dias, ape-
nas quando sentirem necessidade, porém, precisarão trazê-lo todos os dias.

 � Para iniciar o diário, proponha que escrevam o que os alunos acharam de 
mais interessante ou chato no dia de hoje. Ressalte a importância de colocar 
a data sempre, quando decidirem escrever.

 � Como lição de casa, os alunos poderão confeccionar uma capa bem bonita 
para o diário.
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ATIVIDADE 57
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o diário do aluno.

Encaminhamentos

 � Compartilhe com os alunos a leitura de um trecho de diário. Nesse caso, o 
trecho o diário de uma menina chamada Catarina.

 � Incentive os alunos para que escrevam em seus diários sobre os sentimen-
tos vivenciados durante os acontecimentos do dia.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura feita pelo(a) professor(a) de um trecho do diário de uma 
adolescente chamada Catarina:

O Diário de Catarina
15 de março, quinta-feira – A bronca de uma professo-
ra me desconcertou e sentimentos distintos afloraram, 
numa mistura de revolta e vergonha, mudando meu 
humor. Afinal, pra quê e por quê isso na escola? Notei, 
entretanto, que a advertência, de fato me descontrolou.
Vejo que perdi tempo e sonhos e projetos foram desfeitos. Preci-
so retomar os estudos, me faltam porém ainda algumas eta-
pas, afinal, sonhar é mais fácil do que encarar a realidade.
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Estamos lendo esse diário, mas lembre-se: normalmente um diário é confidencial.

Então, escreva em seu diário o que você sentiu durante os acontecimentos do dia.

Ilustração: ©Robson Minghini/IMESP.

ATIVIDADE 58
Materiais necessários: Coletânea de Atividades, livro Diário de Anne Frank e o 

diário do aluno.

Encaminhamentos

 � Apresente um trecho do diário de Anne Frank para ler com os alunos.

 � Explique que esse texto se refere ao diário de uma menina chamada Anne 
Frank, vítima do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Ela escreveu um diário 
que foi encontrado depois de sua morte.

 � No dia 12 de junho de 1942, quando Anne completou 13 anos de idade, ela 
recebeu de presente um caderno para diário, revestido de tecido xadrezado 
vermelho e verde, fechado por um simples fecho, sem chave. Nesse diário 
Anne escreveu sobre os sentimentos vivenciados no período da Segunda 
Guerra Mundial, em especial o período em que ficou escondida com sua fa-
mília em um Anexo Secreto.

 � Provavelmente os alunos irão se interessar pelo assunto. Você poderá ler ou-
tras partes deste diário, assim poderão aprender mais sobre esse momento 
da história e da vida de Anne.

 � Oriente os alunos que poderão escrever o que quiserem em seus diários.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Você irá conhecer um pouco sobre uma menina que morreu vítima do nazismo 
na Segunda Guerra Mundial. Ela também escreveu um diário, que foi encontrado 
depois de sua morte.

O diário
No dia 12 de junho de 1942, quando Anne completou 13 anos de idade, ela 
recebeu de presente um caderno para diário, revestido de tecido xadrezado 
vermelho e verde e fechado por um fecho simples, sem chave. Nesse mesmo 
dia ela escreveu: 

”Espero poder contar tudo a você, como nunca pude con-
tar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte 
de conforto e ajuda.” (12 de junho de 1942).
Um mês após seu aniversário a família se mudou para o Anexo Secreto onde 
Anne escreveu grande parte de seu diário. 

Um lugar quase seguro... 

“Como esconderijo, a casa detrás é ideal; ainda que seja 
úmida e esteja toda inclinada, estou segura de que em 
toda a Amsterdam, e talvez em toda a Holanda, não 
há outro esconderijo tão confortável como o que temos 
instalado aqui.” 

Fonte: O diário de Anne Frank, por Otto H. Frank e Mirjam Pressler, Editora Record Ltda. -  
Edição definitiva.

Provavelmente vocês querem saber mais sobre o assunto. Peçam que o(a) 
professor(a) leia o livro. Assim poderão aprender muito sobre esse momento da 
história e da vida de Anne.

Agora é a sua vez: escreva em seu diário o que desejar, pois ele guardará pas-
sagens de sua vida para serem relembradas.
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ATIVIDADE 59
Material necessário: diário do aluno.

Encaminhamentos

 � Retome a conversa sobre o diário escrito por Anne Frank.

 � Informe que, enquanto estava escondida no Anexo Secreto, Anne escreveu 
durante dois longos anos e encheu de anotações vários cadernos.

 � Até o final desse período, Anne reescreve seus textos com a intenção de 
publicar um livro uma vez terminada a guerra. Em 1947, Otto Frank, seu pai, 
publica os diários de sua filha desaparecida. O diário de Anne Frank se trans-
formou em um dos livros mais lidos do mundo.

 � Anne queria manter correspondência com pessoas do mundo externo, o que 
era extremamente perigoso e a obrigou a criar amigos imaginários, para quem 
escrevia cartas em seu diário. Com o tempo ela restringiu essas cartas para 
apenas uma “amiga”: Kitty.

 � Oriente os alunos para que se inspirem em Anne e escolham um grande ami-
go ou amiga e escrevam-lhe uma carta contando sobre o que é ter um diário, 
o que pode escrever nele e o que ele representa.

Um pouco mais sobre o diário de Anne Frank

Enquanto está escondida, Anne Frank escreve um diário: durante dois lon-
gos anos, enche de anotações vários cadernos.

Até o final desse período, Anne reescreve seus textos com a intenção de 
publicar um livro uma vez terminada a guerra. Em 1947, Otto Frank publica os 
diários de sua filha desaparecida. O diário de Anne Frank se converterá em um 
dos livros mais lidos do mundo.

Anne queria manter correspondência com pessoas do mundo externo, o 
que era extremamente perigoso e a obrigou a criar amigos imaginários, para 
quem escrevia cartas em seu diário. Com o tempo ela restringiu essas cartas 
para apenas uma “amiga”: Kitty.
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ATIVIDADE 60
Materiais necessários: Livro A bolsa amarela, de Lygia Bojunga Nunes, e o 

diário do aluno.

Encaminhamentos

 � Procure livros que apresentem relatos de crianças e jovens escrevendo para 
amigos imaginários. O livro A bolsa amarela, de Lygia Bojunga Nunes, é uma 
ótima referência para essa situação.

 � Proponha aos alunos a escrita em seu diário para um amigo ou amiga 
imaginários.

ATIVIDADE 61
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o diário do aluno.

Encaminhamentos

 � Compartilhe com os alunos a leitura de um trecho do livro Diário de um ado-
lescente hipocondríaco. Este trecho fala de brigas em família.

 � Oriente os alunos para que possam escrever sobre uma situação que ocorreu 
no contexto familiar, podendo ou não envolver brigas ou discussões.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia um trecho do livro Diário de um adolescente hipocondríaco e se inspire nele 
para escrever no seu diário. Este trecho fala de brigas em família: 

“Sexta feira, 15 de fevereiro
Minha mãe e meu pai tiveram uma 
tremenda briga ontem. Tinha 
alguma coisa a ver com a gente ir 
acampar no verão com a vovó. [...] 
Hoje de manhã parecia que já estava 
tudo bem, mas eles não quiseram 
contar nada pra gente. Quando 

perguntei, papai mandou eu parar de ouvir a conversa 
dos outros escondido. Como se ele tivesse moral para 
falar alguma coisa. Ele ainda fuma escondido, só que 
finge que não toca mais no cigarro.”

Fonte: Aidan Macfarlane e Ann McPherson. Diário de um adolescente hipocondríaco. 
Trad. André Cardoso. São Paulo: Editora 34, 1995. p. 33.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   169 05/11/14   20:12



170 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

ATIVIDADE 62
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o diário do aluno.

Encaminhamentos

 � Leia com os alunos a sinopse do livro O diário de Susie, de Aidan Macfarlane 
e Ann McPherson, da Editora 34.

 � Comente com os alunos o fato de que esse livro não é um diário de verdade, 
mas sim uma ficção; os autores escreveram o livro com base em seu conhe-
cimento sobre diários de adolescentes. Há muitas e muitas gerações esse 
é um hábito típico da adolescência, fase de muitas inquietações e dúvidas. 
Escrever ajuda a entender melhor tudo o que acontece.

 � Aproveite para recomendar a leitura desses livros e também a escrita do 
diário pessoal.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

DIÁRIO DO ALUNO
Para que você conheça outros tipos de diários que viraram livros, leia a sinop-

se abaixo. Se você se interessar por ler este livro, fale com seu(sua) professor(a). 
Depois disso, escreva no seu diário ou desenhe e cole o que quiser.

O Diário de Susie
Este livro é o Diário de Susie. Anotações de uma Ga-

rota de 16 anos. A obra aborda de modo divertido temas 
do cotidiano de uma adolescente, como dieta, namoro, 
saúde, drogas, família, sexo, problemas na escola etc. O 
livro inclui recortes, folhetos, cartas e várias anotações 
da protagonista – e retoma a série de aventura iniciada 
por seu irmão, Peter Payne. 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Crédito: Aidan Macfarlane e Ann McPherson. O Diário de Susie. Anotações de uma garota de 
16 anos. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Editora 34, 2009 (4a ed.).
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ATIVIDADE 63 – DIÁRIO COLETIVO I
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o diário da classe.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que escreverão um diário coletivo. Esse diário poderá 
ser em forma de livro, com textos, desenhos e fotos. Mas também pode ser 
feito no computador, em forma de blog – se vocês tiverem condições para 
isso em sua escola.

 � Vocês deverão escolher um título para ele, que poderá ser: O nosso grupo.

 � Converse com os alunos sobre a importância de personalizar a capa do diário 
com a participação de todos. 

 � Para iniciar esse trabalho, seria interessante que a primeira página do livro ou 
blog tivesse a “cara” dos alunos. Para isso, você poderá preparar pequenos 
pedaços de papel para que possam escrever seus nomes e suas caracterís-
ticas pessoais, incluindo mesmo autorretratos.

 � Preste atenção para que todos os alunos sejam representados. Esse mate-
rial poderá ser lido pela comunidade escolar e, ou, pelos familiares; por isso, 
você deve ajudá-los a revisar a escrita.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

DIÁRIO COLETIVO I
Você já escreveu muita coisa em seu diário, não é? Relatou fatos de sua vida 

e contou o que fez na escola. Além disso, leu trechos de alguns diários famosos, 
como o Diário de Anne Frank e o Diário de um adolescente hipocondríaco.

Agora, você e seus colegas farão um diário coletivo. Pode ser em forma de li-
vro, com textos, desenhos e fotos. Mas também pode ser feito no computador, em 
forma de blog – se vocês tiverem condições para isso em sua escola.
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O que é um blog?
Blog é uma publicação feita na internet. Em geral, é um registro cronológico inver-
so, atualizado com frequência, de opiniões, emoções, fatos, imagens ou qualquer 
outro tipo de conteúdo que o autor, ou os autores, quiser publicar, tornando-o 
disponível a todos.

Pode ser espaço para observações do co-
tidiano, mural de recados, laboratório de 
experimentações literárias, espaço para 
informações curiosas, diário de viagem ou 
tudo isso ao mesmo tempo.

Algumas pessoas chamam o blog de 
“diário virtual”, mas ele é público e um di-
ário é particular.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Para iniciar o diário coletivo com a “ca-
ra” de seu grupo, escreva três característi-
cas suas e faça seu autorretrato. O título 
da página pode ser: 

O nosso grupo.

Ilustração: ©Robson Minghini/IMESP.

ATIVIDADE 64 – DIÁRIO COLETIVO II
Material necessário: diário da classe.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que escreverão no diário coletivo cinco histórias prefe-
ridas da turma.

 � Escreva na lousa os títulos de todas as histórias mencionadas pelos alunos.

 � Oriente uma votação para que a classe escolha as cinco histórias preferidas.

 � Depois, organize grupos nos quais esteja sempre ao menos um aluno com 
escrita alfabética ou silábico-alfabética.

 � Distribua um título para cada grupo e informe que precisarão escrever um pou-
co sobre a história selecionada. Esse texto será adicionado ao diário coletivo.

 � Converse com os alunos sobre um título para essa página, que pode ser: 
Nossas histórias preferidas.

@ blog
1º/9/2014

Quais são os melhores filmes de 
ação que já assisti?

Gosto muito das produções de 
Hollywood que falem de ficção 
científica e também de histórias 
que tenham grandes aventuras. 
Os filmes de ação têm muita 
emoção e prefiro aqueles que 
costumam nos ensinar uma 
lição sobre como superar as 
dificuldades que podem aparecer.

2/9/2014

Marcelo Daniel
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ATIVIDADE 65 – DIÁRIO COLETIVO III
Materiais necessários: diário da classe, cola, jornais e revistas.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que escreverão no diário coletivo sobre as comidas pre-
feridas da turma.

 � Converse com os alunos sobre um título para essa página, que pode ser: As 
comidas de que gostamos.

 � Organize os alunos em duplas, para que possam trabalhar com mais autonomia.

 � Solicite às duplas que procurem imagens de comidas que gostam em revis-
tas e jornais. Se não encontrarem alguma, poderão desenhar.

 � Sugira que incrementem a página escrevendo a receita de uma das comidas 
preferidas pelo grupo. Essa escrita poderá ser feita coletivamente por meio 
de ditado ao professor.

ATIVIDADE 66 – DIÁRIO COLETIVO IV
Materiais necessários: diário da classe e O livro dos medos, de Heloisa Prieto.

Encaminhamentos

 � Leia para os alunos algumas das histórias ou o texto de apresentação de O 
livro dos Medos, de Heloisa Prieto.

 � Promova uma conversa sobre os medos, pois é preciso que os alunos se 
sintam seguros, sem temer que alguém ria do que disserem. 

 � Comente que todas as pessoas, lá no fundo, sempre têm medo de alguma 
coisa. 

 � Fale de seus medos, para desfazer a crença de que adultos não têm medo 
de nada. 

 � Para encerrar a conversa, ajude-os a decidir quais são os medos mais pre-
sentes entre eles e escreva-os na lousa. 

 � Peça a um aluno que copie a lista, que será colocada no diário ou no blog.

O livro dos medos, Heloisa Prieto. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1998.
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ATIVIDADE 67 DIÁRIO COLETIVO V
Material necessário: diário da classe.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que escreverão no diário coletivo sobre os passeios que 
gostaram de fazer.

 � Converse com os alunos sobre um título para essa página, que pode ser: Os 
passeios que fizemos.

 � Converse com a classe e vá escrevendo na lousa os nomes dos locais men-
cionados pelos alunos.

 � Peça para que votem nos passeios mais apreciados, orientando a escolha 
dos cinco mais votados, que serão os vencedores.

 � Organize a turma em grupos, para escreverem a respeito desses locais. Lem-
bre-se de garantir que tenha pelo menos um aluno com escritas alfabética 
ou silábico-alfabética em cada grupo.

ATIVIDADE 68 – DIÁRIO COLETIVO VI
Materiais necessários: diário da classe e pedaços de papel.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que escreverão no diário coletivo sobre os sonhos da sala.

 � Prepare para essa atividade pedaços de papel para os alunos escreverem 
seus sonhos. 

 � Inicie a conversa contando a eles seus sonhos e, principalmente, se já con-
seguiu realizar alguns deles.

 � Discuta com os alunos como essa página deverá ser nomeada, uma boa 
ideia é: Nossos sonhos.

 � Lembre-se de que, no caso de escritas baseadas nas hipóteses de escritas 
pré-silábicas e silábicas, é necessário revisar o texto para que seja lido por 
outros leitores.
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ATIVIDADE 69 – DIÁRIO COLETIVO VII
Materiais necessários: diário da classe e pedaços de papel.

Encaminhamentos

 � Informe aos alunos que, individualmente, escreverão sobre sua escola, seus 
amigos e o que gostam de fazer. Além disso, explique-lhes que a revisão do 
texto produzido será feita em parceria com um colega. 

 � Discuta com os alunos como deverá chamar essa página do diário. Vocês 
poderão utilizar como título: O que pensamos sobre nossa escola.

 � Organize a sala de aula em duplas produtivas, procurando deixar um aluno 
com hipótese de escrita alfabética ou silábico-alfabética em cada uma.

 � Solicite às duplas que façam a revisão do que foi produzido individualmente. 
Essa organização permitirá que surjam muitas questões durante a revisão 
desses textos.

 � Para facilitar suas intervenções, circule pela classe enquanto os alunos dis-
cutem. Se algum texto ficar com a legibilidade e a compreensão comprome-
tidas, revise ou corrija, pois os textos estarão disponibilizados no blog ou no 
diário coletivo.

ATIVIDADE 70 – DIÁRIO COLETIVO VIII
Materiais necessários: diário da classe e pedaços de papel.

Encaminhamentos

 � Oriente os alunos que finalizarão o diário coletivo escrevendo a respeito do 
que mais gostaram e sentirão saudades no próximo ano.

 � Promova uma Roda de Conversa antes da escrita para que possam expressar 
seus sentimentos e comentar sobre o assunto.

 � Discuta com os alunos um título bem interessante para a última parte do 
diário coletivo. Você poderá propor uma votação, caso surjam muitas ideias.

 � Organize a sala em duplas produtivas para que escrevam e revisem o texto 
produzido.

 � Para facilitar suas intervenções, circule pela classe enquanto os alunos dis-
cutem. Se algum texto ficar com a legibilidade e a compreensão comprome-
tidas, revise ou corrija, pois os textos estarão disponibilizados no blog ou no 
diário coletivo.
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Roda de curiosidades

Esse momento da aula tem o objetivo de favorecer o acesso dos alunos à leitura 
de gêneros de divulgação científica. Essa atividade permite que eles usem a leitura 
para aprender, isto é, para desfrutar do conhecimento científico que está nos livros 
e participar de uma cultura na qual a escrita dá acesso a diversos conhecimentos. 
Antes da leitura, os alunos devem falar a respeito de seus conhecimentos sobre o 
assunto e, depois, comentar o que aprenderam.

Assim, organize os alunos em roda para que possam falar e ser ouvidos.

Não se esqueça de organizar uma agenda para registrar e garantir que os res-
ponsáveis por trazer curiosidades para esse momento realmente o façam, quando 
isso for combinado. Como as Rodas de Curiosidades são semanais, sugerimos que 
você relembre os alunos responsáveis por elas nos dias que as antecedem.

Leve em consideração que nem todos os alunos irão se sentir à vontade em 
fazer isso logo no início. Mas é importante que todos o façam ao longo do semestre.

Em alguns momentos, a responsabilidade pela seleção dos textos de divulgação 
científica é do(a) professor(a) e os textos sobre curiosidades estão no próprio material.

Sugerimos a realização de Rodas de Curiosidades semanais, alternadas com 
as Rodas de Leitura. Para todas elas propomos a leitura de textos que abordam as-
suntos instigantes, além de alguma sugestão de encaminhamento. Procure sempre 
suscitar a curiosidade dos alunos, ou seja, a vontade de aprender cada vez mais. 
Complemente os textos com outros que você conhece sobre o mesmo assunto. Leve 
para a sala de aula revistas e livros para que os alunos possam procurar imagens 
e textos sobre o assunto discutido ou sobre outros fatos curiosos.

Observação: algumas curiosidades foram retiradas da internet. Por essa razão, 
sugira que os alunos encontrem outras ou digitem os endereços eletrônicos citados 
na sala de informática e leiam as curiosidades no computador.

ORIENTAÇÕES PARA A RODA DE 
CURIOSIDADES

Objetivos gerais

 � Desenvolver comportamentos do leitor.

 � Utilizar a escrita em um contexto significativo.

 � Favorecer o acesso à leitura de textos de divulgação científica.

 � Ampliar o conhecimento sobre o gênero textual e o conhecimento sobre mundo.
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Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente

 � Duração aproximada: 50 minutos.

 � Periodicidade: semanal.

ATIVIDADE 71
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que uma vez por semana será organizado um espaço 
chamado Roda de Curiosidades. Nesse momento serão apresentados textos 
por você ou por algum aluno que tragam informações curiosas, interessantes, 
divertidas, polêmicas, estranhas ou com descobertas recentes sobre acon-
tecimentos científicos ou históricos.

 � Informe, também, que será organizada uma agenda para registrar o que for tra-
tado. Você poderá combinar com os alunos a ordem para que participem, por 
exemplo um cronograma. A agenda auxiliará você e os alunos na tarefa de lembrar 
dessa responsabilidade e garantir que o momento aconteça de forma produtiva.

 � Para iniciar esse momento, caberá a você apresentar as primeiras curiosidades.

 � Organize a sala em roda e dê a oportunidade para que os alunos possam se 
colocar diante do que for lido.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Uma vez por semana seu(sua) professor(a) vai organizar uma atividade que 
chamamos de Roda de Curiosidades. Nesse momento você irá apresentar ou ouvir 
textos com informações interessantes, curiosas, divertidas, polêmicas, estranhas 
ou com descobertas recentes sobre acontecimentos científicos e históricos.
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Abaixo, selecionamos algumas curiosidades para iniciar essa roda.

Nariz e orelhas nunca param de crescer
O tecido cartilaginoso que forma o nariz e as orelhas não deixa de crescer nem 
mesmo quando o indivíduo torna-se adulto. Daí porque o nariz e as orelhas de 
um idoso são maiores do que quando era jovem. A face também encolhe por-
que os músculos da mastigação se atrofiam com a perda dos dentes.

Fonte: http://www.terra.com.br/curiosidades/

Flatulência dos dinossauros pode ter causado sua extinção
Há várias teorias sobre a causa da extinção repentina dos dinossauros. Al-
gumas apontam a queda de um meteoro, outras culpam uma transformação 
brusca nas condições climáticas do planeta e há ainda aqueles que dizem 
que os dinossauros sumiram da Terra por causa dos seus próprios gases 
intestinais. Segundo o jornal chinês Diário da Juventude de Pequim, que cita 
cientistas franceses anônimos, as flatulências dos dinossauros eram ricas 
em metano, um gás extremamente perigoso. O jornal afirma que “os animais, 
pesando entre 80 e 100 toneladas, devoravam em média entre 130 e 260 
quilos de alimentos por dia. Eles deviam p ... sem parar”. A teoria explica 
que há 100 milhões de anos a atmosfera do planeta foi fortemente danifi-
cada pelo acúmulo de metano, o que causou danos à camada de ozônio e 
consequentemente a morte das plantas. Sem alimento, os dinos acabaram 
morrendo de fome, causada pela sua própria ventosidade.

Fonte: http://www.terra.com.br/curiosidades/fatos absurdos

ATIVIDADE 72
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Organize uma roda com os alunos e faça a leitura compartilhada. As revistas Supe-
rinteressante, Ciência Hoje das Crianças, Almanaque da TAM, assim como os jornais e 
a internet, trazem muitas curiosidades que você poderá levar para sala.

 � Promova uma conversa sobre essa curiosidade e incentive os alunos, caso tenham 
alguma para contar.
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 � Levar para a classe textos interessantes, bem curiosos, é uma boa forma 
de incentivar os alunos a levá-los também. Converse com seus alunos sobre 
a importância dessa atividade: buscar novos conhecimentos e socializá-los 
com os colegas. Peça que leiam em casa a curiosidade apresentada e tra-
gam uma diferente para próxima aula.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com seu (sua) professor(a) a curiosidade abaixo:

O animal mais alto do mundo
Com suas pernas compridas e pescoço alongado, a girafa é o mais alto dos ani-
mais. Sua língua é longa e flexível para ser capaz de pegar as folhas de árvores, 
sua principal fonte de alimentação. Chega a ter 6 metros de altura e a pesar 1,5 
tonelada. Entre os seus predadores estão o leão, a hiena e o leopardo.

O tempo de vida de uma girafa é de aproximadamente 25 anos. Gostam de viver 
em amplos espaços, onde podem usar a sua maior arma, a velocidade. Para 
se defenderem só pode dar coices que podem ser mortais se acertarem em 
alguém ou algum animal.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
Referência: http://www.zoologico.com.br/animais/mamiferos/girafa

ATIVIDADE 73
Materiais necessários: Coletânea de Atividades e curiosidades trazidas pelos 

alunos.

Encaminhamentos

 � Organize uma roda e peça aos alunos que trouxeram a curiosidade solicitada 
em aula anterior, para fazerem a leitura.

 � Oriente-os a colar a curiosidade trazida no caderno. Pode acontecer de muitos 
alunos não conseguirem levar as curiosidades. Nesse caso, procure ajudá-los 
ou orientá-los para pedir a ajuda de alguém. Explique que essa é uma tare-
fa muito importante. Assim, eles vão construindo a atitude de estudantes.
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 � É importante também lembrar aos alunos que devem saber o conteúdo da 
curiosidade para poder contá-la aos colegas, bem como selecionar as mais 
interessantes para depois serem lidas na classe.

 � Ainda em roda, faça a leitura da curiosidade presente na Coletânea e promova 
uma conversa.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia e cole no seu caderno o texto de curiosidade que você trouxe.

O(A) professor(a) vai entregar uma ficha técnica de um animal, o peixe-boi. Leia-a com 
um colega para saber mais sobre esse bicho que está ameaçado de extinção no Brasil.

Peixe-boi amazônico
Onde vive: rios, região do Amazonas
O que come: no Aquário, verduras. Em hábitat 
natural, vegetação aquática
Peso: pode chegar até 300kg
Tamanho: aproximadamente 2,5m
Tempo de vida: em média 60 anos

Curiosidade:
Cada espécime apresenta uma mancha na barriga 
que o identifica, assim como a impressão digital 
nos seres humanos. O peixe-boi amazônico não 
tem unhas.

Fonte: Aquário de São Paulo.

ATIVIDADE 74
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Nas Rodas de Curiosidades os alunos têm acesso à leitura de textos de divul-
gação científica, fundamentais para seu aprendizado durante o processo escolar 
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e ao longo de toda a vida. Entre outras coisas, esse gênero de textos propicia 
a ampliação dos conhecimentos sobre o mundo, permite obter informações 
para uma pesquisa, conhecer novas descobertas científicas e aprofundar o 
conhecimento sobre determinado assunto. É possível encontrar textos desse 
tipo em revistas especializadas, jornais, enciclopédias e livros de modo geral, 
em sites da internet e em outras fontes. Os seus propósitos comunicativos são 
variados: explicitar um fato; explicar uma nova descoberta etc.

 � Ao desenvolver essa atividade, converse com os alunos a respeito das fon-
tes em que poderiam encontrar textos similares. Não se restrinja ao material 
apresentado aqui. Sempre que possível, recolha, para mostrar a seus alunos, 
textos desse tipo publicados em jornais, revistas, sites, livros ou enciclopé-
dias, em seus próprios portadores.

 � Organize a sala em roda e faça o questionamento proposto na atividade: Por 
que a cor rosa é das meninas e a cor azul dos meninos.

 � Promova uma conversa e peça para que os alunos levantem hipóteses. Es-
creva na lousa as opiniões para retomar a lista ao final da leitura.

 � Organize duplas com os alunos e peça que façam a leitura do texto, com o 
objetivo de tentar responder a pergunta lançada no início da conversa.

 � Socialize o que for descoberto pelas duplas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Você sabe por que a cor rosa é das meninas e a azul, dos meninos? Descubra 
lendo o texto abaixo.

Por que o azul é associado aos meninos, e o rosa, às meninas?
Na antiguidade, povos primitivos acreditavam que o azul, por ser a mesma cor 
do céu, era um meio poderoso para afastar o demônio. Por esse motivo, muitos 
pais vestiam bebês do sexo masculino de azul por acreditarem que assim im-
pediriam entidades malignas de se apoderarem da alma dos recém-nascidos.

Já as meninas, consideradas de menor valor para as famílias, eram considera-
das imunes à maldição. Outro costume, também antigo, de vesti-las de rosa, 
remonta a uma lenda europeia que afirmava que as pequeninas nasciam do 
interior de rosas. A lenda europeia dizia, ainda, que os meninos surgiam de 
dentro de repolhos azuis.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP. 

Agora, em grupos, comentem o que pensam sobre o assunto.
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ATIVIDADE 75
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Pergunte aos alunos onde poderiam encontrar esse texto, incentivando-os a 
desenvolver noções sobre os diferentes portadores. Assim, irão aprendendo 
a buscar informações com autonomia, quando for necessário.

 � Nesse momento, eles têm acesso à leitura de um artigo de divulgação cien-
tífica, gênero fundamental para a continuidade do aprendizado durante o 
processo escolar e também ao longo da vida. Além disso, é uma fonte que 
lhes tornará possível ampliar o conhecimento de mundo.

 � Promova uma discussão inicial para que os alunos possam assinalar na Co-
letânea de Atividades se conhecem ou não um animal com quatro patas e 
bico. Solicite, também, que escrevam o nome desse animal.

 � Solicite a todos os alunos que informem o que assinalaram e o nome do 
animal para que você anote na lousa.

 � Promova a leitura para validar ou não o que foi levantado pelos alunos.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Você acha que pode existir um animal com 4 patas e um bico?

Converse com seus colegas para ver se alguém já ouviu falar em um. 

(  ) Sim (  ) Não

Qual? __________________________________________________________

Agora ouça a leitura do texto realizada pelo(a) professor(a).
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Qual é o animal que tem quatro patas e um bico?
É uma verdadeira charada ambulante. Tem quatro patas, um bico e dentes quan-
do é pequeno. É peludo, mas as patas dianteiras são como asas. As traseiras 
têm esporões venenosos. Bota ovos, choca-os e depois amamenta os filhotes.

É o ornitorrinco. Durante um século após sua descoberta, os cientistas que-
braram a cabeça pensando em um modo de classificá-lo como um mamífero 
numa ordem especial, a dos Monotremados. O ornitorrinco vive na Austrália e 
na Tasmâmia, às margens dos rios e banhados.

Tem patas palmadas e por isso é um bom nadador, capaz de ficar debaixo da 
água por cinco minutos. Dentro da água seus olhos e ouvidos fecham. Ele 
cavuca a lama com seu bico, à procura de 
comida. O bico não é ósseo, mas coberto 
por uma membrana sensível. Alimenta-se 
de girinos, crustáceos, vermes e peixinhos. 
Embora passe a maior parte do tempo na 
água, o ornitorrinco cava sua toca na margem. 

A fêmea cava uma toca de até 1,80m de 
comprimento, onde choca seus ovos. Ela 
amamenta os filhotes durante quatro meses. 
Os filhotes têm menos de 2,5cm ao nascer, 
e chegam a 30cm de comprimento antes de 
serem desmamados.

Nome científico: Ornithorhynchus anatinus
Nome em inglês: Duck-Billed Platypus The platypus
Filo: Chordata
Classe: Mammalia
Ordem: Monotremata
Familia: Ornithorhynchidae

CARACTERÍSTICAS
Comprimento do macho: 40cm, mais 13cm de cauda;
esporões nas patas traseiras
Período de incubação: 10 dias
Ovos: 2 ou 3 de cada vez
Maturidade: 1 ano
Tempo de vida: 15 anos

Fonte: Saúde Animal – www.saudeanimal.com.br
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ATIVIDADE 76
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Embora tenham título quase igual, os dois textos são bem diferentes. Chame 
a atenção dos alunos para essas diferenças.

 � Pergunte-lhes onde acham que poderiam encontrar cada um desses porta-
dores. O primeiro texto é um verbete, em geral publicado em dicionários ou 
enciclopédias. Quanto ao segundo, talvez aparecesse em uma enciclopédia, 
mas não em um dicionário. Converse com os alunos a respeito das funções 
desses dois portadores. Explore também a possibilidade de achar o texto 
como o segundo em outros materiais – por exemplo, em um livro ou em uma 
revista de esportes.

 � Pense em outras variações da atividade para os alunos alfabéticos. Você 
pode propor que selecionem e tragam para a classe notícias, reportagens e 
artigos sobre a Copa publicados em jornais, revistas e sites. 

 � Organize grupos de alunos para ler e discutir o que aprenderam, preparando-
-se para socializar suas descobertas com o restante da turma, por meio de 
um registro sucinto.

 � Essa atividade contribui para o desenvolvimento de um comportamento lei-
tor: socializar o que se lê, organizando registros para não esquecer os fatos 
mais importantes.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Para conhecer um pouco mais a história de um esporte que é paixão nacional...

FUTEBOL: A palavra “futebol” vem do inglês foot (pé) e ball (bola). O futebol moder-
no surgiu na Inglaterra, em 1863. No Brasil, esse esporte foi introduzido em 1884 
por Charles Miller, um brasileiro que estudou na Inglaterra e se tornou um grande 
conhecedor de futebol. Foi ele quem fundou a Liga Paulista de Futebol.
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O futebol 
O futebol, esporte mais popular do mundo, também é o preferido dos brasileiros. O jogo 
disputado com os pés tem origem na China, há aproximadamente 3 mil a.C., praticado 
como um treino militar. O formato atual, com duas equipes de cada lado, foi definido em 
1848, numa conferência que padronizou regras em Cambridge, na Inglaterra.

No Brasil, a primeira bola chegou em 1894, com o ferroviário paulistano Charles 
Miller, filho de um escocês com uma brasileira, na volta de um período de estudos 
na ilha britânica. No início o esporte bretão era restrito à aristocracia e foi adotado 
pelas escolas inglesas e americanas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E os ma-
tches (partidas) eram disputados apenas em clubes da elite.

Entretanto, o futebol logo se popularizou no Brasil, com as peladas sendo jogadas 
em campos improvisados, nas várzeas dos rios, ruas e terrenos baldios. Em 1904, 
foi criada a Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) que organiza até 
hoje o esporte em todo mundo e promove, a cada quatro anos, a Copa do Mundo. 

Nas primeiras décadas do século 20 surgiram muitos times e federações esta-
duais. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a primeira seleção brasileira 
foram criadas em 1914. A equipe é considerada a mais vitoriosa da história do es-
porte, jogou todas as edições da Copa do Mundo e segue recordista em conquistas 
do torneio, com cinco títulos obtidos em três continentes (Europa, América e Ásia). 

Na década de 1920, os negros passam a ser aceitos nos clubes e durante os anos 
seguintes foi feito um grande esforço governamental para promover o futebol no 
País. A construção do Maracanã para a primeira Copa do Mundo disputada no Bra-
sil, em 1950, por exemplo, foi na Era Vargas.

Entretanto, o primeiro título mundial do escrete canarinho só viria em 1958, na 
Copa da Suécia. O time comandado pelos negros Didi e Pelé, com o mestiço Gar-
rincha e o capitão paulista Bellini, confirmou o futebol como principal elemento da 
identificação nacional. Na época, o esquadrão multiétnico reunia pessoas de todas 
as raças, condições sociais e provenientes de várias regiões brasileiras.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 77
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Fixe um tempo para que os alunos leiam o texto, usando os próprios conhe-
cimentos, e descubram qual é o animal raro. Combine que ninguém irá falar 
a resposta em voz alta antes do prazo estipulado.

 � Para os alunos que ainda não conseguem ler com autonomia, você pode in-
dicar a linha em que aparece o nome do bicho.
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 � Depois que descobrirem o nome do GATO-ANDINO, leia e releia o texto em 
voz alta quantas vezes forem necessárias para que entendam o conteúdo e 
consigam preencher a tabela com as informações solicitadas. 

 � Novamente, você terá de intervir de forma diferenciada de acordo com a com-
petência de leitura e escrita dos alunos. Os alunos com escrita alfabética 
provavelmente realizarão a proposta com autonomia. Mas os outros prova-
velmente precisarão de sua ajuda para lembrar todas as informações que 
precisam registrar. Releia trechos do texto para eles, ajudando-os na escrita 
das respostas; deixe-os escrever segundo suas próprias hipóteses sobre a 
língua escrita.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

O texto abaixo fala sobre o animal mais raro do mundo. Você sabe qual é?

Uma raridade
No alto dos Andes, a 4 mil metros de altura, vive uma das maiores raridades do 
mundo: o gato-andino. Esse animal é o felino mais raro, tanto que até hoje ninguém 
conseguiu pegá-lo vivo. Ele só foi visto por duas vezes por cientistas que consegui-
ram fotografá-lo.

O pouco que se sabe sobre esse felino muito peludo e de cauda grossa foi por 
observação de gatos-andinos mortos por caçadores. Descobriu-se que ele se ali-
menta de passarinhos, lagartos, coelhos selvagens e patos que, de vez em quando, 
rouba em galinheiros. Seu tamanho é de aproximadamente 60 centímetros, sem 
contar mais 40 centímetros de cauda.

A raridade desse felino é determinada pela falta de alimento. Como vive numa 
região quase desértica, as plantas que nascem no alto da montanha são poucas 
para sustentar os herbívoros de que o gato se alimenta. Por isso, cada gato-andino 
precisa ter um território de caça de 10 quilômetros quadrados para arranjar comida.

Depois da leitura, selecionem as seguintes informações sobre o animal mais 
raro do mundo:

ALIMENTAÇÃO: 
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CARACTERíSTICAS FíSICAS: 

CURIOSIDADES: 

ATIVIDADE 78
Material necessário: Curiosidade trazida por você, professor.

Encaminhamentos

 � Aproveite para trazer um texto de um assunto bem curioso, usando fontes 
que as crianças também possam acessar.

 � Recorra, por exemplo, ao acervo da sala de leitura, ao laboratório de informática 
ou a algum jornal. Uma boa indicação para você é a série “O Guia dos Curio-
sos”, com livros que abordam, entre outros assuntos, esportes e corpo humano. 

 � Consulte também o site www.guiadoscuriosos.ig.com.br.

 � Apresente a curiosidade aos alunos e faça a leitura.

 � Promova uma roda para que os alunos possam conversar a respeito.

 � Incentive os alunos para que possam, assim como você, trazer curiosidades 
para leitura em sala de aula.
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ATIVIDADE 79
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Essa atividade é importante para ajudar os alunos a estabelecer uma relação boa 
com a leitura, vendo-a como algo curioso, interessante e divertido. Inclusive, para 
compreenderem que podem ler com diferentes propósitos, entre os quais obter 
informações, saber mais sobre determinado assunto, divertir-se ou emocionar-se.

 � Se preferir, leia as perguntas para os alunos; ou, então, incentive-os a ler 
por conta própria.

 � Para aqueles que ainda não leem convencionalmente, você pode solicitar-lhes 
que localizem determinadas palavras nas perguntas – por exemplo: ESQUE-
LETO, ORGANISMO, FEBRE –, dando algumas dicas e fazendo-os mobilizar 
estratégias de leitura.

 � Antes de iniciar a leitura em voz alta, levante o conhecimento prévio dos alu-
nos sobre cada uma das questões e anote na lousa; leia o texto que corres-
ponde à primeira pergunta e retome, em seguida, o que os alunos haviam 
levantado antes da leitura, confrontando com o que aprenderam.

 � Utilize esses procedimentos em relação a cada uma das questões.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje o(a) professor(a) vai ler algumas curiosidades sobre o corpo humano. Leia 
as perguntas e selecione quais a sua classe quer saber primeiro.

 J O ferro que existe no nosso organismo é o mesmo de um carro?

 J Como saber se um esqueleto é de homem ou de mulher?

 J O que é febre?
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O ferro que existe no nosso organismo é o mesmo de um carro?
O elemento químico é o mesmo. Há apenas uma diferença: o dos carros é in-
solúvel em água e o que circula pelo corpo é solúvel porque está na forma de 
ícons (átomos com carga elétrica) que reagem com a água.

Caso não fosse solúvel, não se ligaria aos aminoácidos para formar a hemo-
globina, o pigmento do sangue que carrega oxigênio até os tecidos do corpo. A 
falta de ferro resulta em anemia.

Como saber se um esqueleto é de homem ou de mulher?
Além do tamanho dos ossos, as principais diferenças podem ser notadas no 
crânio e na pelve (bacia). Os ossos cranianos do homem têm saliências e sua 
fronte é achatada, enquanto o crânio da mulher é mais liso e a fronte reta. Es-
sas diferenças aparecem após a puberdade e são disparadas por hormônios. 
A pelve feminina tem formato mais circular que a do homem e uma cavidade 
pélvica maior que facilita a passagem do bebê no parto.

O que é febre?
A febre é a elevação da temperatura do corpo. A sua flutuação é de 1 grau aci-
ma ou abaixo de 37 graus Celsius (37,22-37,55). Em geral está associada a 
uma infecção. As temperaturas mais baixas ocorrem na madrugada e as mais 
altas, à tarde. A existência de febre está relacionada à resposta imunológica. 
A febre significa combate a agentes infecciosos como o vírus e a bactéria. Du-
rante a febre há redução no volume sanguíneo e de urina, ocorrendo aumento 
da respiração. As proteínas se quebram aumentando o nitrogênio urinário. Na 
febre ocorrem tremores. Ao tratarmos a febre, precisamos saber a sua causa.

Fonte: Saúde Animal - www.saudeanimal.com.br

ATIVIDADE 80
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Explore o que os alunos imaginam, ou o que sabem, sobre o Brasil na pré-
-história.

 � Para começar a roda, leia em voz alta o texto “Pegadas de dinos no Brasil” 
e converse com os alunos sobre o que entenderam. 

 � Depois, incentive-os a pesquisar a respeito do assunto em outras fontes de 
informação: revistas Galileu, Ciência Hoje para Crianças, Superinteressante, 
Veja e outras; livros do acervo da escola e sites da internet.
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Você também poderá acessar o portal do Currículo +, que apresenta 
algumas curiosidades, vídeos, jogos e outros recursos interessantes, 
pelo endereço eletrônico: http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Você sabia que muitos dinossauros viveram aqui, nestas terras que hoje são 
do Brasil?

E você sabia que naquela época também existiam outros animais, além dos di-
nossauros? Mas eles eram animais bem diferentes dos que encontramos atualmente.

Na Roda de Curiosidades de hoje você aprenderá um pouco sobre os dinos-
sauros que viveram no Brasil.

Boa leitura!

Pegadas de dinos no Brasil
O Brasil foi berço de dinossauros e de outros tipos de animais pré-históricos. 
Ainda hoje, pesquisadores encontram vestígios daquela época. Na cidade de 
Sousa, na Paraíba, o Vale dos Dinossauros abriga trilhas de pegadas dos famo-
sos dinos, a maioria de carnívoros, e uma grande reserva técnica de pedaços 
fossilizados. Possui uma trilha de pegadas, com 43 metros em linha reta, é a 
mais longa que se conhece no mundo. De acordo com os paleontólogos, esses 
rastros têm pelo menos 143 milhões de anos. Os pterossauros eram répteis 
voadores que conheciam bem o céu de nosso país. Se suas asas fossem es-
ticadas, chegariam a medir 4 metros de comprimento. A estrutura óssea e a 
dentição dos pteurossauros sugerem que fossem animais carnívoros. O maior 
dinossauro brasileiro, o titanossauro, media 12 metros de comprimento, mais 
que o de um ônibus, mas não oferecia perigo nem ameaçava outros animais, 
era herbívoro.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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ATIVIDADE 81
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Antes de ler o texto, converse com os alunos a respeito da chegada do ho-
mem à Lua. Considerando que provavelmente não têm muitas informações 
sobre esse assunto, é importante você instigar a curiosidade deles, de modo 
que a leitura se torne de fato significativa.

 � Leia o texto inteiro em voz alta e converse depois sobre o que entenderam 
e o que aprenderam.

 � Você pode informar-se mais sobre esse episódio, consultando os vários sites 
da internet em que ele é abordado. 

Há um site curioso que vale a pena conhecer, pois o autor considera que essa 
conquista não passou de uma fraude: <http://www.afraudedoseculo.com.br/>.

Veja ainda: <http://www.observatorio.ufmg.br/pas14.htm>

 � Aproveite para comentar também a missão no espaço protagonizada pelo 
astronauta brasileiro Marcos César Pontes, em março de 2006.

 � Faça com os alunos um levantamento sobre o que sabem desse fato e apre-
sente a eles revistas com reportagens a respeito – consulte as revistas Ga-
lileu, Ciência Hoje para Crianças, Superinteressante, Veja e outras. 

 � Incentive os alunos a procurar textos que tratem de assuntos de astronomia 
– eclipse, planetas do sistema solar etc.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

RODA DE CURIOSIDADES 

Você sabe quem foi Neil Armstrong? Ele foi o astronauta que pela primeira vez 
pisou na Lua. Você sabe quando isso aconteceu? Quantas pessoas estavam com 
ele? Como foi a repercussão mundial desse acontecimento?

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   191 05/11/14   20:12



192 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

No texto a seguir você encontrará essas informações e muitas outras!

Chegada do homem à Lua
No dia 20 de julho de 1969, a nave Apolo 11 pousou na planície lunar. Às 23 ho-
ras, 56 minutos e 20 segundos, horário de Brasília, o astronauta e comandante 
da missão, Neil Armstrong, colocou seu pé esquerdo no chão fino e poroso da 
superfície da Lua. Avistou de lá a Terra e deu os primeiros passos, seguido por 
Edwin Aldrin Jr., numa experiência de duas horas. O terceiro astronauta da mis-
são, Michael Collins, permaneceu na nave-mãe.

O foguete partiu da Flórida, nos Estados Unidos, no dia 16 de julho, e estima-se 
que 1,2 bilhão de pessoas tenham testemunhado, via satélite, o acontecimento 
em transmissão televisiva, ao vivo. As imagens eram de Armstrong pisando na 
Lua pronunciando a célebre frase: “É um pequeno passo para o homem, um 
gigantesco salto para a humanidade.”

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 82 
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Após a leitura e discussão sobre o texto, incentive os alunos a buscar ou-
tras informações.

 � Este é um assunto que encontramos em várias revistas: Galileu, Ciência Hoje 
para Crianças, Recreio, Superinteressante e outras. Também há alguns sites 
que podem fornecer mais informações sobre o assunto.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Você sabia que...

Estudo mostra que golfinhos se chamam pelo nome?
Os golfinhos são animais que desenvolve-
ram uma linguagem. Usam um sistema com-
plexo de assobios e apitos. Socialmente, se 
comunicam utilizando nomes próprios. 

Cientistas usaram alto-falantes para re-
produzir debaixo d’água esses sons, junto 
a outros assobios. Resultados mostraram 
que os golfinhos só atendiam ao ruído ca-
racterístico ligado à identidade de cada um, 
como um nome.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
Referência: http://www.sotalia.com.br

ATIVIDADE 83
Material necessário: Coletânea de Atividades.

Encaminhamentos

 � Este é um texto curto e de fácil compreensão. Aproveite-o para dar aos alu-
nos com escrita alfabética a oportunidade de exercitarem a leitura em voz 
alta para os outros colegas que ainda não conseguem ler sozinhos ou que 
demoram muito para processar a leitura.

 � Após a leitura do texto, proponha que busquem outras curiosidades sobre o 
mundo animal em revistas e livros disponíveis na escola. As revistas Galileu e 
Ciência Hoje para Crianças costumam trazer boas matérias sobre esse assunto.

Golfinhos em Fernando de Noronha
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje a roda será sobre curiosidades do mundo animal.

Para começar, você lerá um texto sobre a função da cauda nos mamíferos.

Você sabe o que são animais mamíferos? São os animais que amamentam 
seus filhotes.

Quando terminar de ler, pesquise em revistas e livros outras curiosidades so-
bre animais.

Qual a função da cauda dos mamíferos?

A cauda dos mamíferos é formada pela continuação da coluna vertebral.

Dependendo da espécie, varia de tamanho, forma e função. É através dela que 
os animais demonstram suas intenções e humor, e seus movimentos podem evi-
denciar agressividade, submissão e outros sentimentos. Poucos mamíferos não 
possuem cauda, e nós humanos estamos incluídos entre esses.

Mico-leão – Utiliza sua cauda para manter equilíbrio nos movimentos entre os 
galhos das árvores.

Lontra – Utiliza sua cauda como leme durante a natação.

Macaco-aranha – Sua cauda é como um quinto membro, utilizada para “segurar-
-se” nos galhos e ter grande mobilidade, tal como as mãos e os pés.

Por não ter pelos na ponta, é chamada de cauda palmada.
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Texto - Crédito: ©Guilherme A. Domenichelli - Biólogo Dersa.
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Leitura de poemas

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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Leitura de poemas

Por que desenvolver uma sequência de poemas?

Dizem que os poemas tornam a vida mais bela de ser vivida... Isso, por si só, 
já seria motivo suficiente para abrir as portas da poesia para que nossos alunos 
adentrem o mundo dos poetas e dos poemas.

Os poetas não apenas exploram o sentido das palavras, mas também criam 
efeitos com seus sons. Em alguns casos, exploram o ritmo dos versos; em outros, 
associam palavras de significados muito diversos, mas que têm partes sonoras 
semelhantes, como é o caso das rimas (que, embora comuns, não aparecem em 
todos os poemas).

Em muitos poemas, os poetas levam o leitor a evocar, pelas palavras escolhi-
das, algumas imagens mentais. Nesses casos, é comum usarem as metáforas, uma 
figura de linguagem que, por meio de comparações, dá um sentido inusitado para 
determinadas palavras. Por exemplo, ao se referir ao cabelo grisalho de alguém, um 
poeta poderia escrever que é “um cabelo de nuvens prateadas do céu”.

Os poetas, com seus poemas, desvendam para os leitores novas possibilida-
des de usar a linguagem.

Ora nos surpreendem pela graça, ora nos extasiam com a delicadeza das ima-
gens criadas, lembrando que o mundo não se resume às informações objetivas, em 
que cada coisa é sempre e somente uma.

Espera-se que, ao desenvolverem essa sequência, os 
alunos:

 • conheçam um pouco mais sobre esse gênero textual;

 • tenham acesso a diferentes tipos de poema e aos variados temas tratados;

 • aprendam a declamar;

 • conheçam as formas de escrita dos poetas e se encantem com eles;

 • aprendam alguns dos recursos utilizados pelos autores, como: a repetição de 
palavras, o uso do espaço e de recursos gráficos, as rimas, a intencionalidade 
das palavras utilizadas e determinados recursos sonoros, a atribuição de sen-
timentos humanos a objetos e animais.
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Quadro de organização da Sequência Didática

Atividades

Atividade 1A – Leitura compartilhada de poema musicado
Atividade 1B – Leitura de poemas I
Atividade 1C – Leitura de quadrinhas I
Atividade 1D – Recitando quadrinhas
Atividade 1E – Leitura de quadrinhas II
Atividade 1F – Leitura e escrita de Haicai
Atividade 1G – Parafraseando poemas
Atividade 1H – Leitura e escrita
Atividade 1I – Leitura de poemas II
Atividade 1J – Leitura de poemas III
Atividade 1K – Comparação entre poemas
Atividade 1L – Leitura de poesia concreta

ATIVIDADE 1A

LEITURA COMPARTILHADA 
DE POEMA MUSICADO

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de poemas.

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Conhecer um pouco sobre Vinicius de Moraes.

Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Material necessário: poema musicado “A casa”, de Vinicius de Moraes, pre-
sente na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Organize a sala em duplas, levando em consideração seus conhecimen-
tos sobre a escrita.

 � Ensine a música a eles, caso ainda não a conheçam. A intenção é de que 
eles a memorizem para que possam relacioná-la ao texto escrito, isto é, 
para que possam cantá-la e acompanhar a leitura.

 � Coloque o texto na lousa e, ao cantar, aponte com o dedo onde está lendo.

 � Peça que localizem no texto algumas palavras que fazem parte do poema 
e expliquem como as encontraram.

 � Vá às duplas durante a realização da recitação e solicite que encontrem 
palavras no poema e expliquem suas escolhas.

 � Comente com os alunos que essa música é baseada no poema de Vini-
cius de Moraes.

 � Aproveite para explicar quem foi Vinicius de Moraes.

Vinicius de Moraes
Foi poeta, compositor, intérprete e diplomata brasileiro. Nasceu o Rio 
de Janeiro, em 1913, e morreu na mesma cidade, em 1980. Escreveu 
seu primeiro poema aos 7 anos. Muitas poesias escritas por ele foram 
musicadas, como a conhecida “A casa”. Outra música famosa que Vinicius 
compôs com seu amigo Tom Jobim foi “Garota de Ipanema”, que diz assim: 
“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça...”
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leiam o poema musicado de Vinicius de Moraes. É um poema que fala de co-
mo era uma moradia.

A casa
Vinicius de Moraes

ERA UMA CASA

MUITO ENGRAÇADA

NÃO TINHA TETO 

NÃO TINHA NADA 

NINGUÉM PODIA 

ENTRAR NELA NÃO 

PORQUE NA CASA 

NÃO TINHA CHÃO 

NINGUÉM PODIA 

DORMIR NA REDE 

PORQUE NA CASA 

NÃO TINHA PAREDE 

NINGUÉM PODIA 

FAZER PIPI

PORQUE PENICO 

NÃO TINHA ALI

MAS ERA FEITA

COM MUITO ESMERO 

NA RUA DOS BOBOS 

NÚMERO ZERO.

In: A arca de Noé: Poemas infantis, São Paulo, Cia. Das Letras, Editora Schwarcz LTDA., 1991, 
p. 28. Autorizado pela VM Empreendimentos Artísticos e Culturais LTDA. 

Crédito: ©VM e ©Cia. Das Letras (Editora Schwarcz).

Vinicius de Moraes 
foi poeta, compositor, 
intérprete e diplomata 
brasileiro. Nasceu no 
Rio de Janeiro, em 
1913, e morreu na 
mesma cidade, em 
1980. Escreveu seu 
primeiro poema aos 7 
anos. Muitas poesias 
escritas por ele foram 
musicadas, como a 
conhecida “A casa”. 
Outra música famosa 
que Vinicius compôs 
com seu amigo Tom 
Jobim foi “Garota de 
Ipanema”, que diz 
assim: “Olha que coisa 
mais linda, mais cheia 
de graça...
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ATIVIDADE 1B

LEITURA DE POEMAS I

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de poemas;

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Conhecer um pouco sobre um poeta escolhido. 

Planejamento

 � Organização do grupo: em grupos.

 � Material necessário: cópias de um poema escolhido.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Coloque o texto na lousa para facilitar o acompanhamento da leitura.

 � Divida a classe na mesma quantidade de estrofes do poema.

 � Leia o poema seguindo o ritmo que ele sugere.

 � Depois, cada grupo lê em voz alta uma estrofe do poema.

 � Converse com os alunos sobre o que acharam dessa leitura.

 � Os grupos deverão treinar a leitura da sua estrofe para um recital.

 � Aproveite para explicar quem foi o(a) autor(a).
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ATIVIDADE 1C

LEITURA DE QUADRINHAS I

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Possibilitar que os alunos tenham um repertório de textos de memória.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

Planejamento

 � Organização do grupo: em grupos.

 � Materiais necessários: poemas "Verdinho bonitão" e "Para compromisso 
sério", de Almir Correia, e o poema “Noite” de Sérgio Capparelli presentes 
na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Leia em voz alta todas as quadrinhas.

 � Divida a classe em grupos e distribua as quadrinhas impressas.

 � Cada grupo lê em voz alta sua quadrinha.

 � Crie um clima de cooperação em que todos ajudem uns aos outros, dando 
dicas para melhorar a leitura.

 � Durante a leitura, observe se eles já conseguem estabelecer relação entre 
o oral e o escrito.

 � Converse com os alunos sobre o que acharam dessa leitura.

 � Os grupos deverão treinar a leitura da sua quadrinha para recitarem uns aos 
outros.

 � Oriente os alunos na escolha da quadrinha que mais gostou para copiá-la no 
caderno. Explique que precisarão fazer a leitura, em casa, dessa quadrinha 
escolhida para sabê-la de cor e recitar na próxima aula.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura do(a) professor(a):

Verdinho bonitão
©Almir Correia

PAPAGAIO IMPACIENTE 
CONTADOR DE PIADA DE SALÃO 
PRECISA ACHAR UMA ARARA URGENTE
QUE NÃO SAIBA DIZER NÃO

Para compromisso sério
©Almir Correia

CENTOPEIA DE BOA FAMÍLIA 
DESEJA UM GRILO NAMORADO 
DONO DE SAPATARIA
E BEM APESSOADO.

Noite
©Sérgio Capparelli

“A NOITE
FOI EMBORA
LÁ NO FUNDO
DO QUINTAL
ESQUECEU
A LUA CHEIA
PENDURADA
NO VARAL.”

Fonte: Sérgio Capparelli. Tigres no Quintal. São Paulo, Global Editora, 2008, p. 72.
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ATIVIDADE 1D

RECITANDO QUADRINHAS

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Possibilitar que os alunos tenham um repertório de textos de memória.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

Planejamento

 � Organização do grupo: em grupos.

 � Materiais necessários: poemas "Verdinho bonitão" e "Para compromisso 
sério", de Almir Correia, e o poema de Sérgio Capparelli presentes na Co-
letânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Divida os alunos em grupos de acordo com a quadrinha escolhida e estuda-
da em casa.

 � Promova um ensaio da leitura das quadrinhas em voz alta, fazendo com que 
os alunos recitem uns para os outros. Crie um clima de cooperação em que 
todos ajudem uns aos outros, dando dicas para melhorar a leitura.

 � O objetivo é possibilitar, também, que os alunos tenham um repertório de 
textos de memória. Durante a leitura, é importante você observar se eles 
já conseguem estabelecer relação entre o oral e o escrito, ou seja, se leem 
tentando fazer o ajuste entre o que falam e o que está escrito.

 � Convide os alunos de outras salas para que possam ouvir o recital de qua-
drinhas que seus alunos ensaiaram.

 � Deixe como tarefa para próxima aula que os alunos solicitem a alguém da 
família ou a um amigo que ditem uma quadrinha. Os alunos escreverão para 
trazer na próxima aula.
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ATIVIDADE 1E

LEITURA DE QUADRINHAS II

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: quadrinhas trazidas pelos alunos, solicitadas em 
aula anterior. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Retome com os alunos a solicitação feita em aula anterior e recolha as qua-
drinhas trazidas.

 � Coloque as quadrinhas em um cartaz na sala de aula. 

 � Antes da leitura, chame a atenção dos alunos para a presença de rimas. 

 � Leia as quadrinhas em voz alta, solicitando que acompanhem a leitura com 
o dedo.

 � Peça para que pintem da mesma cor as palavras que rimam.

 � Durante a leitura, observe se eles já conseguem estabelecer relação entre 
o oral e o escrito.

 � Converse com os alunos sobre o que acharam dessa leitura.
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ATIVIDADE 1F

LEITURA E ESCRITA DE HAICAI

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, consideran-
do aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na leitura 
de poemas.

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento coletivamente; e, depois, em 
duplas.

 � Materiais necessários: haicais de Bashô e Paulo Leminski.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Antes dessa aula, pesquise sobre a vida das cigarras para contar aos alunos.

 � Leia os poemas em voz alta, solicitando que acompanhem a leitura.

 � Durante a leitura, observe se eles já conseguem estabelecer relação entre 
o oral e o escrito.

 � Converse com os alunos sobre a forma dos haicais e sobre o que acharam des-
ta leitura.

 � Organize os alunos em duplas e proponha a escrita de um haicai a partir da-
quele que fala sobre ameixas, trocando a fruta e fazendo outra combinação 
de palavras. 

 � Peça que os alunos copiem o haicai escrito por eles em seus cadernos.

 � Com os haicais escritos pelos alunos, organize um belo varal em um corredor 
movimentado da escola, para que toda a comunidade escolar possa apreciá-los.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   208 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 209

 � Como essa escrita dos alunos vai para fora da sala de aula, é preciso fazer 
uma revisão final do texto, para que todos possam ler suas produções.

 � Não se esqueça de incluir um texto inicial no varal explicando o que são os 
haicais e indicar os nomes dos alunos que os escreveram e a série, bem 
como o seu nome.

Haicais são poemas bem pequenos . Esse tipo de poema surgiu no Japão, não 
se sabe dizer exatamente quando, mas foi há muito, muito tempo, pelo menos 
200 anos atrás.

Diferentemente das quadrinhas, que têm 4 versos, os haicais só têm 3 versos.

Paulo Leminski Filho nasceu em Curitiba, no Paraná, em 1944. Foi músico, 
letrista e poeta, tendo sido considerado um dos maiores conhecedores da cul-
tura japonesa no Brasil. Estudou muito os haicais e escreveu uma biografia de 
Bashô. Morreu em 1989, em Curitiba.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje, vamos apresentar a você outro tipo de poema: os haicais.

Haicais são poemas bem pequenos. Esse tipo de poema surgiu no Japão, não 
se sabe dizer exatamente quando, mas foi há muito, muito tempo, pelo menos 
200 anos atrás.

Diferentemente das quadrinhas, que têm 4 versos, os haicais só têm 3 versos.

Vamos conhecer alguns.

Este haicai foi escrito pelo mais famoso poeta desse estilo no Japão. Ele se 
chamava Bashô (1644-1694).

Acompanhe a leitura de seu(sua) professor(a): 

AO SOL DA MANHÃ
UMA GOTA DE ORVALHO 
PRECIOSO DIAMANTE

Bashô – Autor em domínio público.
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Vamos apreciar agora os haicais de Paulo Leminski

CASCA OCA
A CIGARRA 
CANTOU-SE TODA

Bashô/Leminski*

AMEIXAS
AME-AS
OU DEIXE-AS

Leminski**

* Leminski, Paulo. Vida. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 100.
** Leminski, Paulo. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 105.

ATIVIDADE 1G

PARAFRASEANDO POEMAS

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

 � Desenvolver comportamentos de escritor como planejar o que irá escrever, 
reler e revisar o que foi escrito.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: poemas "Cidadezinha qualquer", de Carlos Drummond 
de Andrade, e "Cidadezinha cheia de graça", de Mário Quintana, presentes 
na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Paulo Leminski Filho 
nasceu em Curitiba, 
no Paraná, em 1944. 
Foi músico, letrista 
e poeta, tendo sido 
considerado um dos 
maiores conhecedores 
da cultura japonesa no 
Brasil. Estudou muito 
os haicais e escreveu 
uma biografia de Bashô. 
Morreu em 1989, em 
Curitiba.
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Encaminhamentos

 � Nessa atividade, o que mais importa é que os alunos percebam o prazer que 
a leitura de textos como esee pode proporcionar a seus leitores. Além do que, 
para os alunos que não têm uma leitura fluente, o ritmo ajuda a conduzir a 
leitura, sem ficarem presos ao decifrado do texto. 

 � Leia os poemas em voz alta, solicitando que acompanhem a leitura.

 � Durante a leitura, observe se eles já conseguem estabelecer relação entre 
o oral e o escrito.

 � Converse com os alunos sobre o que acharam dessa leitura.

 � Após a leitura dos poemas, chame a atenção dos alunos para os seguintes 
aspectos: rimas, diagramações e autoria, comparando-os com as quadrinhas.

 � Promova uma conversa com os alunos sobre as características dos poemas 
lidos.

 � Organize a sala em duplas, formando pares heterogêneos, ou seja, um aluno 
que já consegue escrever de forma próxima à convencional com outro que 
ainda não consegue, para que um possa ajudar o outro.

 � Retome a leitura dos poemas e solicite aos alunos que escrevam um novo 
poema sobre a cidade onde moram, com base no poema de Carlos Drum-
mond de Andrade. Por exemplo, no verso CASAS ENTRE BANANEIRAS, o que 
poderiam escrever para dar ideia da cidade onde moram.

 � Produzir um texto poético não é nada fácil para quem ainda não tem muita 
destreza com a palavra escrita; no entanto, considere o que os alunos conse-
guirem produzir. O mais importante é que estabeleçam uma estreita relação 
com a linguagem escrita.

 � Pergunte: Quais alunos gostariam de fazer a leitura para sala?
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje faremos a leitura de dois poemas que tratam do mesmo tema: cidade. Um de-
les é de Carlos Drummond de Andrade e o outro é de Mário Quintana. Acompanhe 
a leitura realizada pelo(a) professor(a).

Cidadezinha qualquer*

Carlos Drummond de Andrade

CASAS ENTRE BANANEIRAS
MULHERES ENTRE LARANJEIRAS
POMAR AMOR CANTAR.

UM HOMEM VAI DEVAGAR.
UM CACHORRO VAI DEVAGAR. 
UM BURRO VAI DEVAGAR.

DEVAGAR... AS JANELAS OLHAM. 
ETA VIDA BESTA, MEU DEUS.

Cidadezinha cheia de graça**

Mário Quintana

CIDADEZINHA CHEIA DE GRAÇA...
TÃO PEQUENINA QUE ATÉ CAUSA DÓ!
COM SEUS BURRICOS A PASTAR NA PRAÇA... 
SUA IGREJINHA DE UMA TORRE SÓ...

NUVENS QUE VÊM, NUVENS E ASAS,
NÃO PARAM NUNCA, NEM UM SÓ SEGUNDO... 
E FICA A TORRE SOBRE AS VELHAS CASAS, 
FICA CISMANDO COMO É VASTO O MUNDO!...

EU QUE DE LONGE VENHO PERDIDO, SEM 
POUSO FIXO (A TRISTE SINA!), 
AH, QUEM ME DERA TER LÁ NASCIDO!

LÁ TODA A VIDA PODE MORAR! 
CIDADEZINHA... TÃO PEQUENINA QUE 
TODA CABE NUM SÓ OLHAR...

* In: Alguma poesia, de Carlos Drummond de Andrade, Companhia das Letras, São Paulo. 
Crédito: Carlos Drummond de Andrade ©Graña Drummond - www.carlosdrummond.com.br

** In: Canções: seguido de Sapato Florido e a Rua dos Cataventos, Mário Quintana, Alfaguara,  
Rio de Janeiro; Crédito: ©by Elena Quintana.
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ATIVIDADE 1H

LEITURA E ESCRITA 

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

 � Desenvolver comportamentos de escritor como planejar o que irá escrever, 
reler e revisar o que foi escrito.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: poemas "Canção do africano" e "As duas flores", de 
Castro Alves, presentes na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Esta é uma atividade de escrita, portanto os alunos irão escrever com base 
em suas hipóteses.

 � Leia o título do poema "Canção do africano" e converse com os alunos sobre 
o que aborda este texto.

 � Organize duplas e peça aos alunos que façam uma lista de hipóteses de te-
mas que podem ser abordados em poemas.

 � Durante a escrita da lista, faça intervenções para que eles pensem em quan-
tas e quais letras irão utilizar. 

 � Após a escrita de todos os alunos, liste os temas indicados por eles na lou-
sa para que possam retomá-los durante a atividade. Essa lista ajudará os 
alunos a refletir sobre o sistema de escrita, voltando a ela para comparar 
com o que escreveram.

 � Leia o poema “As duas flores” e faça o mesmo.
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 � Peça aos alunos que não tinham escrito os temas em suas listas que acres-
centem agora.

 � Estimule os alunos a ler os poemas a seus familiares e contar para eles o 
que estão aprendendo na escola.

 � Peça-lhes também que tragam poemas, versinhos que os familiares sabem 
de cor ou mesmo livros. Sugerimos que você organize esse material em uma 
pasta para ser consultada pelos alunos. É interessante trazer a cultura dos 
familiares para dentro da escola – muita coisa bonita e interessante poderá 
ser compartilhada.

Castro Alves nasceu em Muritiba, Bahia, em 1847. É considerado um 
dos poetas brasileiros mais importantes. Enquanto viveu, o Brasil ainda 
mantinha o regime da escravidão. Castro Alves escreveu muito sobre esse 
tema em seus poemas. Morreu com 24 anos, em 1871, antes da abolição 
da escravatura.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura dos poemas “Canção do africano” e "As duas flores", de 

Castro Alves, que será feita por seu(sua) professor(a).

CANÇÃO DO AFRICANO
Castro Alves

LÁ NA ÚMIDA SENZALA,
SENTADO NA ESTREITA SALA,
JUNTO AO BRASEIRO, NO CHÃO, 
ENTOA O ESCRAVO O SEU CANTO,
E AO CANTAR CORREM-LHE EM PRANTO 
SAUDADES DO SEU TORRÃO...

Castro Alves nasceu 
em Muritiba, Bahia, em 
1847. É considerado 
um dos poetas 
brasileiros mais 
importantes. Enquanto 
viveu, o Brasil ainda 
mantinha o regime 
da escravidão. Castro 
Alves escreveu muito 
sobre esse tema em 
seus poemas. Morreu 
com 24 anos, em 1871, 
antes da abolição da 
escravatura.
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DE UM LADO, UMA NEGRA ESCRAVA 
OS OLHOS NO FILHO CRAVA,
QUE TEM NO COLO A EMBALAR...
E À MEIA-VOZ LÁ RESPONDE
AO CANTO, E O FILHINHO ESCONDE, 
TALVEZ P’RA NÃO O ESCUTAR!

“MINHA TERRA É LÁ BEM LONGE, 
DAS BANDAS DE ONDE O SOL VEM;
ESTA TERRA É MAIS BONITA,
MAS A OUTRA EU QUERO BEM!”

“O SOL FAZ LÁ TUDO EM FOGO, 
FAZ EM BRASA TODA A AREIA; 
NINGUÉM SABE COMO É BELO 
VER DE TARDE A PAPA-CEIA!”

“AQUELAS TERRAS TÃO GRANDES, 
TÃO COMPRIDAS COMO O MAR, 
COM SUAS POUCAS PALMEIRAS 
DÃO VONTADE DE PENSAR...”
“LÁ TODOS VIVEM FELIZES, 
TODOS DANÇAM NO TERREIRO; 
A GENTE LÁ NÃO SE VENDE
COMO AQUI, SÓ POR DINHEIRO.”

O ESCRAVO CALOU A FALA, 
PORQUE NA ÚMIDA SALA
O FOGO ESTAVA A APAGAR;
E A ESCRAVA ACABOU SEU CANTO, 
P’RA NÃO ACORDAR COM O PRANTO 
O SEU FILHINHO A SONHAR!

O ESCRAVO ENTÃO FOI DEITAR-SE,
POIS TINHA DE LEVANTAR-SE
BEM ANTES DO SOL NASCER, 
E SE TARDASSE, COITADO, 
TERIA DE SER SURRADO,
POIS BASTAVA ESCRAVO SER.
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E A CATIVA DESGRAÇADA 
DEITA SEU FILHO, CALADA,
E PÕE-SE TRISTE A BEIJÁ-LO, 
TALVEZ TEMENDO QUE O DONO
NÃO VIESSE, EM MEIO DO SONO, 
DE SEUS BRAÇOS ARRANCÁ-LO!

AS DUAS FLORES
Castro Alves

SÃO DUAS FLORES UNIDAS, 
SÃO DUAS ROSAS NASCIDAS 
TALVEZ NO MESMO ARREBOL, 
VIVENDO NO MESMO GALHO, 
DA MESMA GOTA DE ORVALHO 
DO MESMO RAIO DE SOL.

UNIDAS, BEM COMO AS PENAS 
DAS DUAS ASAS PEQUENAS
DE UM PASSARINHO DO CÉU... 
COMO UM CASAL DE ROLINHAS, 
COMO A TRIBO DE ANDORINHAS 
DA TARDE NO FROUXO VÉU.

UNIDAS, BEM COMO OS PRANTOS,
QUE EM PARELHA DESCEM TANTOS
DAS PROFUNDEZAS DO OLHAR...
COMO O SUSPIRO E O DESGOSTO, 
COMO AS COVINHAS DO ROSTO, 
COMO AS ESTRELAS DO MAR.

UNIDAS... AI QUEM PUDERA
NUMA ETERNA PRIMAVERA 
VIVER, QUAL VIVE ESTA FLOR. 

JUNTAR AS ROSAS DA VIDA
NA RAMA VERDE E FLORIDA, 
NA VERDE RAMA DO AMOR!

©Castro Alves, autor em domínio público.
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ATIVIDADE 1I

LEITURA DE POEMAS II

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: poemas "O relógio" e "A porta", de Vinicius de Mora-
es, presente na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Leia os poemas de Vinicius de Moraes em voz alta, solicitando que acompa-
nhem a leitura.

 � Durante a leitura, observe se eles já conseguem estabelecer relação entre 
o oral e o escrito.

 � Converse com os alunos sobre o que acharam desta leitura. Oriente sua con-
versa pelas seguintes questões: Você sente a mesma coisa ao ler ou ouvir os 
poemas da aula anterior e esses? Todos os temas podem ser escritos em for-
ma de poema?

 � Para auxiliar essa discussão, releia com os alunos os poemas "O relógio" e "A 
porta", de Vinicius de Moraes.

 � Após a leitura dos poemas, chame a atenção dos alunos para os seguintes 
aspectos: rimas, diagramações e autoria, comparando-os com as quadrinhas.

 � Promova uma conversa com os alunos sobre as características dos poemas lidos.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Agora vamos ler dois poemas de Vinicius de Moraes.

O Relógio
Vinicius de Moraes

PASSA, TEMPO, TIC-TAC
TIC-TAC, PASSA, HORA
CHEGA LOGO, TIC-TAC
TIC-TAC, E VAI-TE EMBORA
PASSA, TEMPO
BEM DEPRESSA
NÃO ATRASA
NÃO DEMORA
QUE JÁ ESTOU
MUITO CANSADO
JÁ PERDI
TODA A ALEGRIA

A Porta
Vinicius de Moraes

EU SOU FEITA DE MADEIRA 
MADEIRA, MATÉRIA MORTA
MAS NÃO HÁ COISA NO MUNDO 
MAIS VIVA DO QUE UMA PORTA

EU ABRO DEVAGARINHO 
PRA PASSAR O MENININHO 
EU ABRO BEM COM CUIDADO
PRA PASSAR O NAMORADO 
EU ABRO BEM PRAZENTEIRA 
PRA PASSAR A COZINHEIRA
EU ABRO DE SUPETÃO
PRA PASSAR O CAPITÃO

EU FECHO A FRENTE DA CASA 
FECHO A FRENTE DO QUARTEL 
FECHO TUDO NO MUNDO
SÓ VIVO ABERTA NO CÉU!

In: A arca de Noé: poemas infantis, São Paulo, Cia. Das Letras, Editora Schwarcz LTDA., 1991, 
p. 24 e 26. Autorizado pela VM Empreendimentos Artísticos e Culturais LTDA. 

Crédito: ©VM e ©Cia. Das Letras (Editora Schwarcz).
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ATIVIDADE 1J

LEITURA DE POEMAS III

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Valorização e apreciação da cultura popular.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: poemas "Garota de Ipanema" e "Soneto de fideli-
dade", de Vinicius de Moraes e "Bilhete", de Mário Quintana presentes na 
Coletânea de atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Inicie a atividade promovendo uma conversa a respeito dos temas utilizados 
para escrita de poemas. Chame a atenção para o fato de não existir um tema 
específico para isso, pois tudo depende da opção do escritor.

 � Converse com os alunos sobre um tema muito utilizado na escrita de poemas: 
o amor. Peça que comentem caso conheçam algum poema com essa temá-
tica. Informe que farão a leitura de três poemas dois de Vinicius de Moraes 
e outro de Mário Quintana que tratam de amor.

Soneto é uma forma especial de escrever poemas. Nessa forma, o poema 
é escrito com 14 versos, sendo que na primeira e segunda estrofes 
(conjunto de versos) são escritos 4 versos e na terceira e quarta 
estrofes são escritos 3 versos.

 � Após a leitura, promova mais uma conversa sobre os poemas e seus signifi-
cados, assim como suas características.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura de seu(sua) professor(a) e viaje nas palavras.

Garota de Ipanema*

Vinicius de Moraes e Tom Jobim

OLHA QUE COISA MAIS LINDA, MAIS CHEIA DE GRAÇA
É ELA MENINA, QUE VEM E QUE PASSA
NUM DOCE BALANÇO, A CAMINHO DO MAR.

MOÇA DO CORPO DOURADO, DO SOL DE IPANEMA 
O SEU BALANÇADO É MAIS QUE UM POEMA
É A COISA MAIS LINDA QUE EU JÁ VI PASSAR.

AH, POR QUE ESTOU TÃO SOZINHO? 
AH, POR QUE TUDO É TÃO TRISTE? 
AH, A BELEZA QUE EXISTE
A BELEZA QUE NÃO É SÓ MINHA
QUE TAMBÉM PASSA SOZINHA.
AH, SE ELA SOUBESSE QUE QUANDO ELA PASSA
O MUNDO INTEIRINHO SE ENCHE DE GRAÇA
E FICA MAIS LINDO POR CAUSA DO AMOR.

Bilhete**

Mário Quintana

SE TU ME AMAS, AMA-ME BAIXINHO
NÃO O GRITES DE CIMA DOS TELHADOS 
DEIXA EM PAZ OS PASSARINHOS
DEIXA EM PAZ A MIM! 
SE ME QUERES, 
ENFIM,
TEM DE SER BEM DEVAGARINHO, AMADA,
QUE A VIDA É BREVE, E O AMOR MAIS BREVE AINDA...

* Crédito: Vinicius de Moraes - ©by Universal Music Publishing  
MGB Brasil Ltda. /Tonga Edições Musicais Ltda.

Tom Jobim - ©Jobim Music Ltda. - Todos os direitos reservados.

** In: Esconderijos do Tempo, de Mário Quintana, Alfaguara, Rio de Janeiro;  
Crédito: ©by Elena Quintana.
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Soneto de fidelidade***

Vinicius de Moraes

DE TUDO, AO MEU AMOR SEREI ATENTO 
ANTES, E COM TAL ZELO, E SEMPRE, E TANTO
QUE MESMO EM FACE DO MAIOR ENCANTO 
DELE SE ENCANTE MAIS MEU PENSAMENTO.

QUERO VIVÊ-LO EM CADA VÃO MOMENTO
E EM SEU LOUVOR HEI DE ESPALHAR MEU CANTO
E RIR MEU RISO E DERRAMAR MEU PRANTO
AO SEU PESAR OU SEU CONTENTAMENTO.

E ASSIM, QUANDO MAIS TARDE ME PROCURE 
QUEM SABE A MORTE, ANGÚSTIA DE QUEM VIVE
QUEM SABE A SOLIDÃO, FIM DE QUEM AMA

EU POSSA ME DIZER DO AMOR (QUE TIVE):
QUE NÃO SEJA IMORTAL, POSTO QUE É CHAMA
MAS QUE SEJA INFINITO ENQUANTO DURE

*** In: Nova Antologia Poética de Vinicius de Moraes, seleção e organização, Antonio Cícero e Eucanaã 
Ferraz, São Paulo, Cia. das Letras, Editora Schwarcz LTDA., 2008, p.39

Autorizado pela VM Empreendimentos Artísticos e Culturais LTDA
Crédito: © VM e © Cia. Das Letras (Editora Schwarcz).

ATIVIDADE 1K

COMPARAÇÃO ENTRE POEMAS

Objetivos

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

 � Estabelecer vínculo prazeroso com a leitura e a escrita.
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Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: poema "Canção do exílio", de Gonçalves Dias, presente 
na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamentos

 � Inicie a atividade levantando dos alunos os conhecimentos relativos ao poema 
"Canção do exílio". Talvez os alunos não se lembrem por nome, mas é possível 
que já tenham ouvido alguém recitar.

 � Leia com os alunos o poema e promova uma conversa sobre o que o poeta 
está falando. Informe que esse poema foi escrito há mais de 160 anos e 
verifique se existem palavras que mostram que foi escrito há tanto tempo.

 � Comente que além de escolher temas para escrever, alguns poetas se inspi-
ram em poemas já escritos e fazem outros com o mesmo tema.

 � Leia com os alunos e peça que façam uma comparação entre os dois.

 � Solicite a alguns alunos, que, de forma voluntária, leiam em voz alta o poe-
ma, interpretando-o conforme desejarem.

Gonçalves Dias nasceu em Caxias, no Maranhão, em 1823. Sua poesia, uma 
das mais importantes do Romantismo, trata, além do amor, da valorização 
do índio e o amor à Pátria, ao Brasil. Ele morreu em 1864, num naufrágio.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura de seu(sua) professor(a):

Canção do exílio
Gonçalves Dias

MINHA TERRA TEM PALMEIRAS, 
ONDE CANTA O SABIÁ;
AS AVES, QUE AQUI GORJEIAM, 
NÃO GORJEIAM COMO LÁ.

NOSSO CÉU TEM MAIS ESTRELAS, 
NOSSAS VÁRZEAS TÊM MAIS FLORES, 
NOSSOS BOSQUES TÊM MAIS VIDA, 
NOSSA VIDA MAIS AMORES.
EM CISMAR, SOZINHO, À NOITE,
MAIS PRAZER ENCONTRO EU LÁ;
MINHA TERRA TEM PALMEIRAS, 
ONDE CANTA O SABIÁ.

MINHA TERRA TEM PRIMORES, 
QUE TAIS NÃO ENCONTRO EU CÁ;
EM CISMAR SOZINHO, À NOITE,
MAIS PRAZER ENCONTRO EU LÁ;
MINHA TERRA TEM PALMEIRAS, 
ONDE CANTA O SABIÁ.

NÃO PERMITA DEUS QUE EU MORRA, 
SEM QUE EU VOLTE PARA LÁ;
SEM QUE DESFRUTE OS PRIMORES 
QUE NÃO ENCONTRO POR CÁ;
SEM QU’INDA AVISTE AS PALMEIRAS,
ONDE CANTA O SABIÁ.

©Autor em domínio público.
Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br

Gonçalves 
Dias nasceu 
em Caxias, 
no Maranhão, 
em 1823. Sua 
poesia, uma das 
mais importantes 
do Romantismo, 
trata, além 
do amor, da 
valorização do 
índio e do amor 
à Pátria, ao 
Brasil. Ele morreu 
em 1864, num 
naufrágio.
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ATIVIDADE 1L 

LEITURA DE POESIA CONCRETA

Objetivos

 � Utilizar na leitura estratégias de seleção, antecipação e verificação, conside-
rando aquilo que já sabem sobre o sistema de escrita, para localizar-se na 
leitura de poemas;

 � Procurar coordenar aquilo que é lido em voz alta com o texto escrito.

 � Aproximar-se das características de um poema.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: poema "Solto", de Arnaldo Antunes, e "Terra", de Dé-
cio Pignatari, presentes na Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Escreva o poema na lousa.

 � Leia o poema em voz alta, solicitando que acompanhem a leitura.

 � Converse com os alunos sobre o que acharam dessa leitura, comentando 
com eles sobre a forma gráfica do poema, por exemplo, o uso intencional 
dos espaços brancos do papel, recursos gráficos como pintar as letra “O” e 
colocar uma embaixo da outra, para produzir determinados efeitos.

 � Converse com os alunos sobre a poesia concreta e se possível leve-os para 
fazer uma pesquisa na sala de leitura.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com o(a) professor(a) o poema de Arnaldo Antunes.

Para vermos as diferentes formas de ler este poema, seu(sua) professor(a) vai 
escrevê-lo na lousa.

Acompanhe a leitura e pense em outras formas de lê-lo.

SOLTO
©Arnaldo Antunes

s  l
t 
d 
s  l
 

Fonte: ANTUNES, Arnaldo. 2 ou + corpos no mesmo espaço. 3. ed. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 2005. p.13. 

©Arnaldo Antunes.

Vamos ver e ler, agora, um poema de outro poeta famoso que também gosta de 
fazer poesia usando as formas, os espaços, os recursos gráficos: Décio Pignatari.

Para ler este poema, é preciso ao mesmo tempo prestar atenção ao escrito e 
à forma em que está escrito.

Leiam-no e experimentem:

TERRA
©Décio Pignatari

RA TERRA TER
RAT ERRA TER
RATE RRA TER
RATER RA TER
RATERR A TER
RATERRA TERR
ARATERRA TER
RARATERRA TE
RRARATERRA T
ERRARATERRA
TERRARATERRA

Fonte: Poesia pois é poesia. São Paulo: Ateliê Editorial; 
Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2004; Crédito: ©Décio Pignatari.

Arnaldo Antunes 
nasceu em São Paulo, 
capital, em 1960. 
Compositor, cantor, 
escritor e poeta, foi 
um dos fundadores do 
grupo de rock Titãs. 
Atualmente vive em 
São Paulo e faz shows 
pelo Brasil e pelo 
mundo. Tem vários 
livros publicados e CDs 
gravados.

Décio Pignatari nasceu 
em Jundiaí, São Paulo, 
em 1927. Junto com 
Augusto de Campos e 
Haroldo de Campos, 
escreveu poemas 
desse estilo chamado 
poesia concreta. O 
autor faleceu em 2 de 
dezembro de 2012, aos 
85 anos, em São Paulo.
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Jogos

PROJETO DIDÁTICO
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Projeto jogos

No Projeto de Jogos, os alunos terão a oportunidade de ler e escrever diversos 
textos instrucionais e conhecer muitos jogos diferentes para ensiná-los a outras 
pessoas. Esse é o momento para compartilhar com os alunos o projeto, explicitar 
o produto final e definir junto com eles o tema e o destinatário.

Justificativa

Os textos instrucionais são bastante utilizados na vida cotidiana em várias 
situações – regras de jogos, receitas, manuais de aparelhos eletrônicos; guia para 
montagem de móveis etc. – e por isso devem ser ensinados na escola. Dão orien-
tações precisas para a realização de diversas atividades: jogar, cozinhar, cuidar de 
plantas ou de animais, montar um brinquedo, usar um eletrodoméstico etc.

As regras de jogos e brincadeiras fazem parte da vida dos alunos; portanto, 
são bastante sedutores.

Trabalhar esses textos no começo do ano é pertinente desde que se mantenha 
o uso que fazemos deles socialmente, isto é, que sejam mantidas as suas carac-
terísticas de atividade lúdica.

De modo geral, são textos de fácil compreensão e, por isso, adequados ao 
processo de alfabetização.

Existem vários tipos de textos instrucionais: receitas, manuais, regulamentos, 
contratos, instruções, entre outros. Especificamente, as receitas e os manuais costu-
mam ser divididos em duas partes: uma contém listas de elementos a serem utilizados 
(ingredientes, ferramentas, peças etc.) e a outra explica como proceder. As instruções 
são habitualmente encontradas na forma imperativa (misture) ou infinitiva (misturar).

Espera-se que, ao desenvolverem esse projeto, os alunos:

 • conheçam textos instrucionais/regras de jogos e brincadeiras e reconhecer a 
sua função social;

 • saibam onde encontrar textos instrucionais;

 • compreendam textos instrucionais – regras de jogos – a partir da leitura em 
voz alta do (a) professor(a);
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 • leiam e compreendam textos instrucionais não muito extensos com autonomia;

 • produzam textos instrucionais que comuniquem com adequação a regra do 
jogo para outros;

 • revisem os textos produzidos fazendo pequenas alterações para melhorá-los.

Produto final

 • Livro de jogos para compor o acervo da sala de leitura da escola.

Quadro de organização do projeto didático

Etapas Atividades

Etapa 1 – Apresentação do 
projeto didático

Atividade 1A – Conversa com os alunos.
Atividade 1B – Elaboração de ficha para realização 
de pesquisa sobre os jogos da infância a ser feita 
com os familiares.
Atividade 1C – Socialização da pesquisa e 
elaboração do cartaz.
Atividade 1D – Confecção da tabela de jogos.

Etapa 2 – Leitura de texto 
instrucional I (regra de jogo)

Atividade 2A – Leitura compartilhada das regras de 
um jogo e vivência.
Atividade 2B – Leitura em duplas da regra de um jogo.

Etapa 3 – Produção escrita Atividade 3A – Produção coletiva de uma lista de 
jogos de cartas.
Atividade 3B – Produção coletiva da regra de jogos 
de carta.
Atividade 3C – Produção em dupla de uma lista de 
jogos que utilizam bola.

Etapa 4 – Produção escrita 
de texto instrucional (regra 
de jogo)

Atividade 4A – Produção coletiva de uma regra de jogo.
Atividade 4B – Planejamento, planificação e 
textualização da regra de um jogo em dupla.
Atividade 4C – Revisão da regra de um jogo.

Etapa 5 – Leitura de texto 
instrucional II (regra de jogo)

Atividade 5 – Leitura da regra do jogo em grupos.

Etapa 6 – Semana do Jogo Atividade 6A – Leitura da regra do jogo em dupla.
Atividade 6B – Preparando a lista e as regras de 
jogos.
Atividade 6C – Elaboração de bilhete convidando a 
turma de outra sala para um dia de jogos.

Etapa 7 – Elaboração do livro 
de jogos

Atividade 7A – Passar a limpo e ilustrar.
Atividade 7B – Avaliação do percurso.
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Etapa 1

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DIDÁTICO

ATIVIDADE 1A – CONVERSA 
COM OS ALUNOS

Objetivo 

 � Desenvolver interesse e comprometimento com o projeto, sabendo o produto 
final que será produzido e a quem se destinará, bem como as etapas neces-
sárias para elaborar o produto final e o que aprenderão em cada uma delas.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: papel pardo ou outro para produzir um cartaz com as 
etapas do projeto.

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Realize uma Roda de Conversa com os alunos cujo tema seja: Jogos prefe-
ridos. Durante a conversa lance perguntas do tipo: O que gostam de jogar? 
Onde jogam? Com quem?

 � Em seguida, amplie a conversa propondo uma comparação entre os jogos de 
hoje e de antigamente perguntando: Será que os jogos sempre foram esses? 
O que será que o seu avô/avó costumava jogar? E seus pais? Onde eles jo-
gavam? Vocês já conversaram sobre isso?

 � Aproveite esse momento para contar sobre sua experiência, ou seja, o que 
jogava, com quem, onde jogava. Isso contribuirá para que os alunos conhe-
çam um pouco mais sobre você.

 � Escreva um cartaz diante dos alunos com os títulos dos jogos preferidos da 
turma para deixar exposto na sala. Nesse momento recupere o que foi dito 
na roda e organize esse registro. 
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 � Explique que vocês iniciarão um projeto em que terão a oportunidade de ler 
e escrever diversos textos instrucionais, aprenderão sobre novos jogos e 
compartilharão sobre os já conhecidos. As produções servirão para confec-
cionar um livro de jogos para compor o acervo da sala de leitura da escola.

 � Anote as etapas do projeto num cartaz que deverá ficar afixado na classe 
e servirá para que todos acompanhem o andamento do trabalho, tenham a 
dimensão do que foi feito e do que falta fazer. É interessante combinar, tam-
bém, um tempo para a possível conclusão do trabalho e, no caso, organizar 
um cronograma mesmo que não seja rígido.

ATIVIDADE 1B – ELABORAÇÃO DE FICHA 
PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA SOBRE 

OS JOGOS DA INFÂNCIA A SER FEITA 
COM OS FAMILIARES

Objetivos 

 � Participar de uma Roda de Conversa, ouvindo com atenção, formulando per-
guntas e fazendo comentários sobre o assunto.

 � Produzir texto, ditando ao professor.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: ficha de pesquisa de jogos conhecidos pelos familia-
res e Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Relembre com os alunos a roda de conversa (Atividade 1A) em que compa-
raram os jogos de antigamente e os de hoje.

 � Converse com os alunos sobre as diferentes formas de se obter mais infor-
mações sobre um assunto, uma ideia, e informe que a pesquisa com outras 
pessoas é uma boa fonte de informação. Nessa conversa, pergunte se al-
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guém já participou de alguma pesquisa na rua, se sabe como é feita e ouça 
o que eles tiverem a dizer.

 � Para ampliar a informação sobre os jogos, proponha a realização de uma 
pesquisa a ser feita em casa para descobrir o que e com quem os familiares 
costumavam jogar na infância.

 � Informe que, para ajudar nessa pesquisa, vocês escreverão, juntos, uma pe-
quena ficha com perguntas para saber sobre algum jogo que algum adulto 
conhecido realizava na infância. Essa ficha deverá ser respondida por esse 
adulto e, depois, será apresentada para a classe.

 � Antes de elaborar a ficha converse com os alunos sobre as informações 
que deve conter esse registro e que podem contribuir para eles conhecerem 
mais sobre jogos.

 � Faça algumas anotações na lousa das ideias dadas pelo grupo e defina com 
os alunos, os dados que não poderão faltar nessa ficha, como, por exemplo: 
NOME DO ALUNO; NOME DO JOGO; COMO SE JOGA; NOME DO ENTREVISTA-
DO; TELEFONE PARA CONTATO.

 � Combine com os alunos que você irá digitar uma breve explicação sobre o 
motivo da pesquisa e, na aula seguinte, todos receberão uma cópia para le-
var para casa, junto com a pesquisa na Coletânea de Atividades.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

FICHA DE PESQUISA DE JOGOS

NOME DO ALUNO

NOME DO JOGO
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COMO SE JOGA

NOME DO  
ENTREVISTADO

TELEFONE  
PARA CONTATO

ATIVIDADE 1C – SOCIALIZAÇÃO 
DA PESQUISA E ELABORAÇÃO DO CARTAZ

Objetivos

 � Ampliar o repertório de jogos conhecidos pelos alunos.

 � Elaborar um cartaz, coletivamente, com a lista de jogos sugeridos pelos fa-
miliares para deixar exposto na sala e ser usado como fonte de pesquisa 
em situações futuras.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: papel para a confecção de um cartaz.

 � Duração aproximada: 50 minutos. 
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Encaminhamento 

 � Faça uma roda com as crianças para que socializem o resultado das pesquisas, 
tendo as fichas como apoio e contem como foi a experiência realizada em casa.

 � Durante a conversa organize num cartaz uma lista com o nome das brinca-
deiras pesquisadas, assim como foi feito na Atividade 1A.

 � Faça comparações entre as brincadeiras das quais os familiares costumavam 
participar e aquelas que os alunos indicaram como as preferidas, de modo 
que sejam observadas semelhanças e diferenças.

 � Para realizar essa comparação retome a lista feita na Atividade 1A para aju-
dar os alunos a estabelecerem relações e faça perguntas do tipo: os jogos 
sugeridos pelos familiares são iguais aos preferidos de vocês? Quais jogos 
que vocês conhecem? Quais vocês não conhecem? Como será o jogo que 
não conhecem, vamos ler na ficha e pesquisar?

 � Ao finalizar a atividade, deixe os dois cartazes expostos na sala.

ATIVIDADE 1D – CONFECÇÃO 
DA TABELA DE JOGOS

Objetivos 

 � Selecionar e vivenciar jogos a partir da pesquisa.

 � Confeccionar tabela para os registros.

 � Registrar e avaliar os jogos escolhidos.

Planejamento 

 � Organização do grupo: em duplas e, após, coletivamente.

 � Materiais necessários: papel para a confecção da tabela e Coletânea de 
Atividades.

 � Duração aproximada: 2 aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Converse com os alunos explicando que, no decorrer do projeto, terão algu-
mas tarefas que farão parte da sua rotina:
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 J anotar os jogos que forem aprendendo na escola em tabela. Além de 
ajudá-los a se lembrar dos jogos aprendidos, poderá auxiliá-los a se 
lembrar do que acharam do jogo: se gostaram ou não, se acharam fácil 
ou difícil etc.;

 J registrar e organizar as regras dos jogos no livro, que poderá ser con-
feccionado com folhas grandes de papel. Cada dupla registrará um dos 
jogos aprendidos. Após o término do projeto, o livro será doado à sala 
de leitura da sua escola ou à biblioteca volante.

 � Os jogos pesquisados junto aos familiares poderão ser jogados tanto nas 
suas aulas como nas aulas de Educação Física. Se existir uma grande quanti-
dade deles e não for possível jogar todos, promova uma votação na sala para 
que os alunos escolham alguns para colocar na tabela e brincar na escola. 
Ensinar para os colegas o que aprenderam com os familiares é uma ótima 
oportunidade de valorizar os conhecimentos trazidos pelos alunos.

 � Antes de iniciar a atividade precisam ler e observar o que se pede na tabela 
de registro da Coletânea de Atividades. Peça aos alunos que leiam e depois 
coletivamente façam a votação de quais jogos vistos até o momento farão 
parte da tabela.

 � Após a escolha, peça que os alunos registrem na tabela os jogos que foram 
escolhidos. Nesse momento é importante que os alunos com escritas não 
alfabéticas estejam sentados em duplas produtivas, onde poderão pensar 
em como se escreve o nome do jogo escolhido.

 � Escolha com o grupo pelo menos três jogos para brincarem.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

TABELA PARA REGISTRAR E AVALIAR 
OS JOGOS APRENDIDOS

NOME  
DO JOGO

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES AVALIAÇÃO NÍVEL DE DIFICULDADE

REGULAR BOM ÓTIMO FÁCIL MÉDIO DIFÍCIL

JOGO DA 
VELHA

DOMINÓ
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BURACO

DAMAS

PEGA-VARETAS

XADREZ

ROUBA-MONTE

Etapa 2

LEITURA DE TEXTO INSTRUCIONAL I 
(REGRA DE JOGO)

ATIVIDADE 2A – LEITURA 
COMPARTILHADA DAS REGRAS 

DE UM JOGO E VIVÊNCIA 

Objetivos 

 � Familiarizar-se com a linguagem escrita dos textos instrucionais que contêm 
as regras de um jogo, assim como socializar sentidos sobre a mesma regra 
por meio da leitura compartilhada e da vivência do jogo.

 � Registrar em tabela e avaliar os jogos vivenciados.
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Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: texto com a regra do jogo. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Recupere oralmente com os alunos as informações socializadas na Ativida-
de 1A.

 � Escolha um jogo da Atividade 1C que os alunos não tenham vivenciado no grupo.

 � Faça uma leitura compartilhada do texto selecionado para que as crianças 
aprendam a jogar. É fundamental que as crianças tenham acesso ao texto du-
rante a leitura, seja recebendo uma cópia, seja expondo-o no projetor multimídia.

 � Incentive as crianças a acompanhar a leitura da professora no texto, fazendo 
o ajuste do falado ao escrito, proponha algumas perguntas do tipo: De que 
jogos esse texto irá falar? Qual o material necessário para o jogo? Vamos ler 
onde isso está escrito? Como se inicia o jogo? Vamos ler? E durante o jogo? 
Quem é o vencedor? Onde estará escrito essa informação? Vamos ler até o 
final para descobrir?, entre outras.

 � Depois da leitura, converse com a classe para saber se todos compreende-
ram as regras e convide-os para jogar, se possível, em um espaço diferente 
da sala de aula.

 � Retome a tabela da Atividade 1D e registre o que se pede.

ATIVIDADE 2B – LEITURA EM DUPLAS 
DA REGRA DE UM JOGO

Objetivos 

 � Ampliar os conhecimentos sobre textos instrucionais que contêm as regras 
de um jogo.

 � Desenvolver a competência leitora.
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Planejamento 

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: regra de um jogo para cada dupla. 

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Prepare antecipadamente as regras de jogos (levar as caixas de jogos com 
as regras, fazer cópias). É importante que cada dupla tenha um jogo diferen-
te para fazer a leitura.

 � Relembre com o grupo o produto final e a razão de estarem conhecendo mais 
sobre algumas regras de jogos.

 � Organize as duplas de alunos para que façam a leitura. Nesse momento, os 
alunos com hipótese de escrita não alfabética devem ser agrupados com 
alunos que já conseguem ler com autonomia.

 � Solicite aos alunos que façam a leitura da regra do jogo e anotações das 
informações que consideraram mais importantes. Não se esqueça de co-
mentar que as anotações devem ser discutidas e eles precisam entrar num 
acordo antes de registrá-las.

 � Circule pela sala e verifique como estão a leitura, as marcações e as discus-
sões nas duplas.

 � Pense em boas intervenções para cada dupla para que avancem na compe-
tência leitora e nas ações de ler para estudar.

 � Faça uma retomada coletiva com os alunos, peça que algumas duplas sociali-
zem o que puderam perceber no texto, validando e reorganizando os saberes.

 � Retome a tabela da Atividade 1D e registre o que se pede.
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Etapa 3

PRODUÇÃO ESCRITA

ATIVIDADE 3A – PRODUÇÃO ESCRITA 
COLETIVA DE UMA LISTA 

DE JOGOS DE CARTAS

Objetivos 

 � Avançar em relação ao conhecimento sobre o sistema alfabético de escrita. 

 � Conhecer e vivenciar alguns jogos de cartas.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente. 

 � Materiais necessários: cartaz com as etapas previstas para o projeto e ta-
bela da Atividade 1D.

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Retome o cartaz com as etapas previstas para o projeto e converse sobre o 
que já foi realizado e o que falta realizar.

 � Realize a atividade de escrita coletiva, selecionando alguns nomes de jogos, 
de cartas.

 � Atividade de escrita coletiva: trata-se de uma situação de aprendizagem sobre 
o sistema de escrita com foco na interação do grupo-classe. Nela os alunos 
têm de fazer uso dos saberes que têm sobre o sistema de escrita, explicar o 
modo como pensaram e confrontar com a escrita dos colegas para tomar a 
melhor decisão em relação à forma de grafar a palavra solicitada.

 � Explique aos alunos que farão uma lista de jogos de cartas no coletivo.

 � O professor solicita a um aluno com hipótese de escrita menos avançada, 
que escreva na lousa o nome da brincadeira indicada e justifique para o gru-
po sua forma de escrever.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   240 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 241

 � Nesse caso, também é imprescindível o planejamento, antecipado, da ordem 
em que os alunos serão chamados à lousa: sempre do que está mais dis-
tante para o que está mais próximo da escrita convencional. Lembrando que 
não é necessário que a última escrita seja uma escrita alfabética.

 � Durante a discussão coletiva, peça a outra criança, com saber próximo ao 
da anterior, que analise a escrita do colega e faça alterações escrevendo 
embaixo (sem apagar o registro das escritas anteriormente feitas na lousa), 
justificando suas modificações. E assim sucessivamente até que todos con-
siderem a escrita satisfatória para aquele momento.

ATIVIDADE 3B – PRODUÇÃO COLETIVA 
DA REGRA DE JOGOS DE CARTAS 

Objetivos 

 � Ampliar os conhecimentos sobre textos instrucionais que contêm as regras 
de um jogo.

 � Vivenciar alguns jogos de cartas.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente e após em grupos.

 � Materiais necessários: baralhos de cartas. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Retome a lista com os jogos da Atividade 3A.

 � Realize uma votação com os alunos para eleger dois jogos que irão vivenciar 
nessa aula.

 � Vivencie com os alunos os jogos escolhidos.

 � Retome a tabela da Atividade 1D e registre o que se pede.

 � Anote o nome do jogo escolhido pela classe e informe aos alunos que escre-
verão as regras na lousa (você será o escriba).

 � Nessa atividade o foco está na produção do texto instrucional. Para isso é 
necessário que você vá discutindo com eles como o texto vai sendo construído: 
o que dizer e como dizer, a melhor forma de escrever cada uma das partes. 
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Se essa discussão não partir diretamente dos alunos, pergunte a eles se a 
forma como foi ditada anteriormente é a melhor e se todos concordam com 
o que já foi ditado.

 � Será necessário ler o texto e revisá-lo para que as regras fiquem claras e 
bem escritas.

 � Separe os grupos para que os alunos possam vivenciar os jogos escolhidos.

ATIVIDADE 3C – PRODUÇÃO 
EM DUPLA DE UMA LISTA 

DE JOGOS QUE UTILIZAM BOLA

Objetivos 

 � Refletir sobre o sistema de escrita alfabético de escrita.

 � Escrever lista de nomes de jogos que utilizam bola, preferidos da dupla.

 � Avançar no conhecimento da escrita ao escrever segundo suas hipóteses e 
confrontar o que sabe com o colega.

Planejamento 

 � Organização do grupo: em duplas nas quais ambos ainda não dominem o 
sistema alfabético de escrita e escrevam segundo hipóteses próximas; os 
que já escrevem convencionalmente também devem formar duplas e desen-
volver a atividade.

 � Materiais necessários: lápis e caderno do aluno.

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Peça para que as duplas de alunos conversem e definam os jogos que de-
sejam que façam parte da lista. Informe-os de que escreverão o título do 
jogo. Nesse momento, é importante retirar as listas de jogos que estiverem 
expostas na sala para que de fato os alunos possam refletir sobre a escrita.

 � Ofereça as letras móveis às duplas de alunos com escritas não alfabéticas pa-
ra que, primeiro momento, escrevam o título dos jogos que farão parte da lista. 
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Ajude-as a combinar o que escreverão. A seguir, peça-lhes que escrevam da me-
lhor forma que conseguirem, de acordo com suas hipóteses. É interessante que 
você faça intervenções junto a essas crianças, de maneira a problematizar a es-
colha das letras ou a quantidade de letras que incluíram para a escrita de deter-
minada palavra. Lembre-se que propor que consultem palavras conhecidas para 
escrever outras é uma forma de favorecer a reflexão sobre o sistema de escrita.

 � Para alunos com escrita alfabética, além da proposta de escreverem o títu-
lo do jogo que desejam monitorar no dia do evento, eles também deverão 
escrever o nome de quem ensinou o jogo e apresentar a lista dos mate-
riais necessários.

Etapa 4

PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTO INSTRUCIONAL 
(REGRA DE JOGO)

ATIVIDADE 4A – PRODUÇÃO COLETIVA 
DE UMA REGRA DE JOGO 

Objetivos 

 � Familiarizar-se com a linguagem escrita dos textos instrucionais que contêm 
as regras de um jogo.

 � Produzir um texto informativo coletivamente com a regra do jogo.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente. 

 � Material necessário: projetor multimídia ou cartolina para elaboração de 
cartaz. 

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Explique aos alunos que farão a produção escrita da regra de um jogo a partir 
do conhecimento prévio e que você será o escriba.
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 � Discuta com o grupo uma forma possível de escrever as regras de jogos. Para 
isso, solicite que imaginem uma situação hipotética: alunos de uma escola 
que nunca jogaram o jogo da velha. “Eles irão aprender a partir do texto que 
vocês escreverem. Vocês não estarão presentes. O que precisa estar escrito 
para que os alunos compreendam esse jogo?”

 � É importante informar aos alunos que essa atividade tem como objetivo a 
reflexão sobre como se escreve esse gênero.

 � Ditar o texto permite que os alunos concentrem toda a atenção nos aspectos 
discursivos de um texto, sem terem de se preocupar com as letras. Um co-
nhecimento não depende do outro, ou seja, saber as letras e como combiná-
-las não é garantia de saber produzir um texto coerente, coeso e que cumpra 
suas funções comunicativas. Por outro lado, não saber as letras nem como 
combiná-las não os impede de conhecer as características de um gênero e 
saber como estruturar um texto oralmente.

 � Faça questionamentos sobre o que não poderá faltar nesse texto. Relembre os 
saberes que construíram acerca do assunto nas aulas anteriores. Enquanto os 
alunos falam, anote os itens num cartaz para consultar nas próximas aulas.

 � Inicie a escrita do texto num cartaz, ou digite em editor de texto, salve o ar-
quivo e projete para que todos os alunos possam visualizar.

 � Garanta, durante a produção do texto, que os alunos pensem em aspectos 
relacionados todos os itens planejados anteriormente, bem como a coesão 
e coerência e os recursos linguísticos que devem ser utilizados.

 � Destaque, também, que durante a produção de um texto é necessário ler e 
reler o que foi produzido até determinado ponto, e essas ações favorecem 
que o texto fique bem escrito.

 � Confira, com os alunos, se ao final da produção o planejamento quanto ao 
gênero e quanto ao conteúdo temático foi contemplado. 

ATIVIDADE 4B – PLANEJAMENTO, 
PLANIFICAÇÃO E TEXTUALIZAÇÃO 

DE UMA REGRA DE JOGO EM DUPLA

Objetivos 

 � Familiarizar-se com a linguagem escrita dos textos instrucionais que contêm 
as regras de um jogo.

 � Vivenciar o jogo para produzir um texto informativo em dupla com a regra do jogo.
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Planejamento 

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: caderno do aluno e duas bolas pequenas. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Explique aos alunos que farão a produção escrita da regra de um jogo em 
dupla a partir da vivência do mesmo. 

 � Ensine-lhes a regra do pique-bandeira e deixe-os jogar no pátio da escola, 
para compreenderem melhor como é a brincadeira. Os alunos precisam en-
tender bem a brincadeira para construir um bom texto. 

 � Retorne à sala e discuta com o grupo uma forma possível de escrever as 
regras de jogos após vivenciar.

 � É importante informar aos alunos que essa atividade tem como objetivo a 
reflexão sobre como se escreve esse gênero.

 � Faça questionamentos sobre o que não poderá faltar nesse texto. Relembre 
os saberes que construíram acerca do assunto nas aulas anteriores.

 � Garanta, durante a produção do texto, que os alunos pensem em aspectos re-
lacionados e em todos os itens planejados anteriormente, bem como a coesão 
e coerência e os recursos linguísticos que devem ser utilizados.

 � Destaque, também, que durante a produção de um texto é necessário ler e 
reler o que foi produzido até determinado ponto, e essas ações favorecem 
para que o texto fique bem escrito.

 � Confira, com os alunos, se ao final da produção o planejamento quanto ao 
gênero e quanto ao conteúdo temático foi contemplado.

 � Retome a tabela da Atividade 1D e registre o que se pede.
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PIQUE-BANDEIRA
Material necessário: 2 bolas pequenas (para a variação).

Modo de jogar:
O jogo acontece entre dois times com o mesmo número de jogadores e com 
a utilização de duas bolas. O campo é dividido ao meio e são estabelecidas, 
nas extremidades de cada um, duas zonas de “piques” onde são colocadas as 
bolas para o início de cada jogada.

O objetivo do jogo é atravessar o campo do adversário, sem ser tocado por 
nenhum oponente, até alcançar a zona de “piques” em que está a bola, dentro 
da qual não pode ser “pego”. Na posse da bola, realizar a travessia de volta ao 
seu campo, também sem ser tocado por nenhum oponente. Caso isso ocorra 
com sucesso, é marcado um ponto para o seu time, e os jogadores das duas 
equipes se dividem nos dois campos para que seja iniciada uma nova jogada.

Caso o jogador seja tocado por um defensor adversário, deve permanecer “duro”, 
ou seja, fixo no local em que foi “pego”, até ser tocado por um jogador do seu 
próprio time. Se o atacante é “pego” de posse da bola, durante a travessia de 
volta, deve devolvê-la à zona de “piques” e permanecer aguardando ser “salvo”.

O jogo, portanto, envolve basicamente os papéis de atacante, defensor e “sal-
vador”, e o educador pode estabelecer como regra que, a cada jogada ou ponto, 
ocorra um rodízio de jogadores em cada uma dessas funções.

Variações:
 J incluir a possibilidade de que seja feito um arremesso da zona de “piques” 

para outro jogador da mesma equipe, desde que esse se encontre no campo 
do adversário. É possível, inclusive, ser considerado “salvo” o jogador que 
estiver paralisado numa posição e receber o arremesso.

 J Tornar obrigatório que a travessia do campo do adversário seja feita quican-
do a bola no solo.

 J Utilizando bolas pequenas (tipo tênis), é possível criar uma variação interes-
sante. Cada time começa a jogada de posse da bola no seu próprio campo e 
tem por objetivo atravessar o campo do adversário e colocar a bola na zona 
de “piques”. Fica também permitido esconder a bolinha na roupa, ou seja, di-
ficultando para o adversário saber quem realmente é o atacante que oferece 
perigo e exercer a função de defesa sem saber quem está de posse da bola. 
Nessa variação, é necessário fazer uma pausa entre um ponto e outro para 
que as equipes possam esconder a bolinha e definir sua estratégia de jogo.

Livro de Textos do Aluno, Secretaria da Educação de São Paulo/FDE, 
São Paulo, 2012.
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ATIVIDADE 4C – REVISÃO 
DA REGRA DE UM JOGO

Objetivos 

 � Revisar posteriormente a escrita do texto, considerando o que foi planejado 
e planificado com relação ao conteúdo temático.

 � Desenvolver comportamento escritor (ler, reler, escrever, reescrever, passar 
a limpo).

 � Considerar a função comunicativa do texto.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletiva.

 � Material necessário: textos produzidos na aula anterior escrito em papel 
pardo ou em projetor multimídia. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Antes da aula, selecione um texto da Atividade 4B para fazer uma revisão 
coletiva. O critério de escolha não deverá ser o do texto com maiores pro-
blemas e sim aquele que representa uma dificuldade da turma, podendo ao 
mesmo tempo servir como referência aos demais alunos.

 � O texto escolhido deverá conter aspectos que prejudicam sua qualidade no 
que se refere à finalidade comunicativa.

 � Apresente o texto selecionado em papel pardo – ou em projeção e, se for 
possível, utilize o projetor multimídia. Os textos devem ser apresentados tal 
como foram produzidos pela dupla na atividade anterior, eliminando-se os 
aspectos relacionados a problemas ortográficos, pois esse não é o foco da 
atividade nesse momento e, sim, a finalidade comunicativa do texto.

 � Leia com os alunos o texto, parte por parte. Ler em voz alta, nesse momento, 
favorece o processo de revisão por meio do que estão ouvindo, fazendo possí-
veis ajustes para resolver os problemas de incoerências que ficaram audíveis. 

 � Explique aos alunos que esse texto fará parte do livro de jogos.
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Etapa 5

LEITURA DE TEXTO INSTRUCIONAL II 
(REGRA DE JOGO)

ATIVIDADE 5 – LEITURA DA REGRA 
DO JOGO EM GRUPOS

Objetivos 

 � Ampliar os conhecimentos sobre textos instrucionais que contêm as regras 
de um jogo.

 � Desenvolver a competência leitora.

Planejamento 

 � Organização do grupo: em grupos de 4 ou 5 alunos.

 � Materiais necessários: um dado por grupo e a Coletânea de Atividades. 

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Organize os alunos em grupos de quatro ou cinco participantes, tendo o cui-
dado de colocar os alunos que já conseguem ler, mesmo que ainda tenham 
pouca fluência, para ajudar os que ainda não conseguem ler sozinhos.

 � Se os participantes de algum grupo tiverem dificuldades na leitura, ajude-os 
lendo para eles.

 � O importante nesse momento é que eles aprendam sobre a função desses 
textos e consigam jogar.

 � Convide-os para jogar, ressaltando que, no caso de dúvidas, retomem a lei-
tura das regras.

 � Retome a tabela da Atividade 1D e registre o que se pede.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

JOGO DE DADOS

Leia com o(a) professor(a) as regras de mais um jogo interessante. Depois, 
aprenda a jogar com seus colegas.

Pig (porco)

Material: 1 dado

Jogadores: qualquer número

Descrição: cada jogador pode lançar o dado quantas vezes quiser, somar os 
pontos e marcar o valor em seu placar. Mas se ele tirar 1, perde todos os pontos da 
rodada e passa o dado ao jogador seguinte. Para não correr esse risco, pode parar 
a qualquer momento e passar o dado para o próximo, mantendo assim os pontos 
conquistados. O primeiro jogador a atingir 100 pontos vence.

Tente jogar!

PLACAR

NOMES DOS PARTICIPANTES PONTOS
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Etapa 6

SEMANA DO JOGO

ATIVIDADE 6A – LEITURA DA REGRA 
DO JOGO EM DUPLAS

Objetivo 

 � Familiarizar-se com a linguagem escrita dos textos instrucionais que contêm 
as regras de um jogo, assim como socializar sentidos sobre uma mesma re-
gra por meio da leitura compartilhada e da vivência do jogo.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente e, após, em grupos.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades, cartas de baralho e fichas. 

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Faça uma leitura compartilhada do texto selecionado para que as crianças 
aprendam a jogar. É fundamental que as crianças tenham acesso ao texto 
durante a leitura.

 � Esta atividade tem como foco a leitura de texto instrucional. É importante 
que os alunos percebam a função social deles, suas características e seu 
valor como instrumento de comunicação.

 � Converse com os alunos para checar a compreensão do texto.

 � Organize os alunos em grupos de três ou mais participantes e convide-os pa-
ra jogar, ressaltando que, no caso de dúvidas, retomem a leitura das regras.

 � Retome a tabela da Atividade 1D e registre o que se pede.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Conheça mais um jogo de cartas! 

VOCÊ SABIA que antigamente os baralhos eram extremamente luxuosos e 
totalmente feitos à mão, o que fazia com que somente os ricos pudessem ter 
acesso a eles?

Seu(Sua) professor(a) vai ler em voz alta as regras do jogo.

JOGUE OU PAGUE
Número de jogadores: 3 ou mais.

Material necessário: cartas de baralho comum e fichas. Cada jogador começa com 
20 fichas (feijões ou palitos de fósforo também servem).

Objetivo: ser o primeiro a se livrar de todas as cartas.

Distribuição: um jogador é escolhido para a distribuição de todas as cartas, em 
sentido horário, uma a uma, fechadas. Não importa se algum jogador ficar com uma 
carta a mais que os outros.

Jogo: digamos que o jogo esteja sendo disputado por João, Paulo, Ana e Lúcia.

Lúcia distribui as cartas e João, à sua esquerda, inicia o jogo: escolhe uma de suas 
cartas e a coloca aberta no centro da mesa.

Paulo, à sua esquerda, olha as suas cartas para ver se tem a próxima carta, na 
sequência.

Uma carta está em sequência se pertencer ao mesmo naipe que a última carta 
jogada e seguir a ordem: ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Se a última 
carta for um rei, a carta seguinte da sequência será o ás do mesmo naipe. Isso é 
chamado de sequência circular.

Suponhamos que João tenha jogado uma dama de paus. Se Paulo tiver o rei de 
paus, poderá jogá-lo; caso contrário, terá de colocar uma ficha no centro da mesa.

Ana, a jogadora seguinte, tem o rei de paus e o coloca na mesa. A seguir, Lúcia 
deve jogar o ás de paus. O jogo continua, jogando um de cada vez, ou pagando com 
uma ficha.

Quando todas as cartas de um naipe tiverem sido jogadas, a pessoa que colocou 
a última carta nessa sequência terá direito a uma jogada extra, podendo jogar a 
carta que desejar.
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Fim: o primeiro jogador a se livrar de todas as suas cartas será o vencedor da 
rodada e receberá todas as fichas que estiverem no centro. Cada perdedor deverá 
pagar-lhe também uma ficha, para cada carta que sobrou na mão.

Jogue com seus colegas, anotando aqui:

Nomes dos participantes: 

 

Quantas jogadas foram realizadas: 

Como se faz para ganhar o jogo: 
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ATIVIDADE 6B – PREPARANDO A LISTA 
E AS REGRAS DE JOGOS 

Objetivo 

 � Colocar os alunos em uma situação de comunicação real das práticas de 
leitura e escrita.

Planejamento 

 � Organização do grupo: em grupos. 

 � Material necessário: lista com jogos escolhidos. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Organize grupos de trabalho para que escolham um jogo do projeto para en-
sinar os alunos de outro ano (1º ou 2º ano).

 � Peça para que conversem e definam a lista de jogos que desejam ensinar, 
ditando para um escriba colocar na lousa. Cada grupo escolhe um jogo 
para ensinar.

 � Após a escolha, o grupo deverá escrever as regras do jogo da melhor forma 
possível e reler o que escreveram colocando-se no lugar de quem vai rece-
ber o texto.

 � É importante que você professor verifique se os textos estão adequados a 
proposta e proponha revisão se necessário.
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ATIVIDADE 6C – ELABORAÇÃO 
DE BILHETE CONVIDANDO A TURMA DE 
OUTRA SALA PARA UM DIA DE JOGOS 

Objetivo 

 � Colocar os alunos em uma situação de comunicação real das práticas de 
leitura e escrita.

Planejamento 

 � Organização do grupo: em grupos. 

 � Materiais necessários: regras produzidas na Atividade 6B e material neces-
sário para o desenvolvimento do jogo que cada grupo escolheu. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

 � Leia alguns bilhetes para os alunos de modo que se familiarizem com esse 
gênero textual e troquem ideias sobre o que é comum em relação: ao desti-
natário do texto, ao conteúdo dos bilhetes, ao tamanho do texto, às formas 
de iniciar e finalizar o texto.

 � Converse sobre o bilhete que farão juntos e sobre as informações que preci-
sam constar no texto (para quem irão escrever, o que irão dizer, por que...). 
Registre na lousa esse pequeno levantamento.

 � Elabore um bilhete, junto com as crianças, contando sobre o projeto jogos e 
convidando a turma escolhida para aprender as regras de alguns jogos e jogar. 
Nesse momento, as crianças ditam para o professor, que escreve na lousa.
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 � Ao longo da produção e ao final, faça a leitura do texto e pergunte para os 
alunos se o texto ficou bem escrito, se é necessário fazer algum ajuste. Nes-
se momento, retome a finalidade do bilhete e para quem está sendo escrito.

IMPORTANTE:
Como esta é uma atividade de produção de textos pelos alunos, é 
importante que, durante a produção, eles se guiem pelo que combinaram 
escrever, ou seja, pelo planejamento do texto.

Dica para o professor:
Ao finalizar um trecho, leia o texto em voz alta e pergunte se acham 
que está claro e bem escrito, ou mesmo se falta alguma informação 
importante. Nesse momento, retome a finalidade do bilhete e o 
interlocutor, de modo que a resposta a ser dada considere esses 
dados. Ao terminar o texto, leia-o em voz alta e pergunte se acham que 
está claro, bem escrito e se desejam complementar com mais alguma 
informação (mais uma vez, as referências a serem retomadas são: Para 
quem o bilhete está sendo escrito e por quê?).

Etapa 7

ELABORAÇÃO DO LIVRO DE JOGOS

ATIVIDADE 7A – PASSAR A LIMPO E 
ILUSTRAR

Objetivo 

 � Considerar a importância da apresentação do texto: a diagramação, a limpeza, 
o traçado e a legibilidade das letras, para favorecer a comunicação com o leitor.

Planejamento 

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Materiais necessários: textos utilizados no projeto, já revisados. 

 � Duração aproximada: três aulas de 50 minutos. 
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Encaminhamento

 � Selecionar os jogos para a confecção do livro.

 � Cada dupla ficará responsável por um jogo.

 � Primeiramente, é importante levar para a sala de aula livros de jogos, como:

 J O livro dos jogos e das brincadeiras, de Maria das Graças Froeseler e He-
liana Brandão (Belo Horizonte: Leitura, 1998);

 J O grande livro dos jogos – 250 jogos do mundo inteiro para todas as ida-
des, de Josep M. Allue (Belo Horizonte: Leitura, 1999);

 J 200 jogos infantis, de Nicanor Miranda (Belo Horizonte: Itatiaia, 2002);
 J Jogos divertidos e brinquedos criativos, de Marcos Teodorico Pinheiro de 

Almeida (Petrópolis: Vozes, 2004);
 J Jogos e atividades matemáticas do mundo inteiro, de Claudia Zaslavsky 

(Porto Alegre: Artmed, 2000).

 � Chame a atenção dos alunos para as ilustrações da capa e das páginas, pa-
ra a organização do livro e mostre-lhes onde aparecem o título e o nome do 
autor, como é o sumário ou índice etc. É importante que eles tenham esse 
repertório para elaborar o próprio livro, que deve ser o mais próximo possível 
dos livros que circulam no mercado editorial.

 � Depois, faça junto com eles o planejamento: o material necessário, como 
organizar etc.

 � É importante pensar também na apresentação do livro: discuta com eles como 
vão escrevê-lo, a linguagem adequada e outros recursos possíveis. Torna-se 
fundamental aqui remetê-los a algumas apresentações nos livros para que 
tenham modelos que os ajudem a escrever.

 � Combine com os alunos uma divisão de trabalho e coloquem juntos o plano 
em prática.

 � Explique aos alunos que deverão passar a limpo o texto revisado.

 � Caminhe pela classe orientando as parcerias (quem passará o texto a lim-
po, quem acompanhará, indicando possíveis incorreções), esclarecendo 
dúvidas ou observando descuidos com a qualidade dessa produção, que 
já é parte do produto final.

 � Quando uma dupla terminar, oriente-a para reler todo o texto e depois a 
acompanhe em nova leitura. A seguir, proponha que inicie as ilustrações do 
conto reescrito. É preciso combinar quantas imagens cada aluno vai produzir. 

 � Deve-se fazer um planejamento para realizar as ilustrações: cada dupla deverá 
utilizar o espaço máximo de uma página para os desenhos, além da página 
para a escrita das regras do jogo.
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Lembrete:
Essa etapa de passar a limpo demandará algumas aulas, pois as duplas 
precisam rever seus textos mais de uma vez, considerando que algumas 
nem sempre conseguirão todas as mudanças sugeridas de forma 
adequada numa única vez.
É interessante inserir no produto final uma breve explicação sobre o 
processo de produção dos alunos e o que eles aprenderam com o trabalho. 
Nesse texto introdutório seria importante, também, esclarecer que 
a revisão realizada pelos alunos apontou as questões possíveis para 
eles no momento (apontar todas as questões seria improdutivo, não 
favoreceria avanços) e, por essa razão, os adultos que mediarem a leitura 
das crianças menores poderão contar a elas um pouco desse processo.

ATIVIDADE 7B – AVALIAÇÃO 
DO PERCURSO

Objetivo 

 � Levantar com os alunos o que foi aprendido ao longo do projeto.

Planejamento 

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: produções dos alunos feitas ao longo do projeto. 

 � Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento

 � Informe aos alunos que irão conversar a respeito do projeto e o que apren-
deram no decorrer das semanas trabalhadas.

 � Retome as etapas do projeto com eles e deixem que falem sobre o que 
aprenderam. Você pode orientar a roda de conversa com algumas questões: 
Qual etapa foi mais interessante? Quais etapas acharam mais complicadas? 
Vocês gostaram de produzir o Livro de contos? O que vocês aprenderam so-
bre contos?

 � Na conversa com eles, valorize o trabalho feito nas duplas priorizando a qua-
lidade dos textos escritos.
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Contos de assombração

PROJETO DIDÁTICO
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Contos de assombração

Vamos falar agora do segundo projeto didático que você realizará com os alunos. 
O primeiro foi desenvolvido em torno do tema “Jogos”, para os alunos aprenderem 
a ler e a escrever textos instrucionais. No novo projeto, Contos de Assombração, 
trabalharemos com o gênero “conto”.

O trabalho com projeto didático proporciona a oportunidade de compartilhar 
todas as etapas com os alunos, desde o início: o planejamento, seu propósito e as 
outras fases, até o produto final. É uma forma de mobilizar os alunos até mesmo 
para a aprendizagem de conteúdos complexos.

Costuma-se dizer que os projetos didáticos de leitura e escrita oferecem a 
melhor maneira de organizar os conteúdos da língua, nos quais a leitura e a escrita 
ganham sentido e os alunos se colocam como seus usuários em situações bem 
próximas das que ocorrem socialmente.

O projeto “Contos de Assombração” tem como propósito didático, isto é, como 
objetivos de ensino, que os alunos aprendam:

 J a linguagem escrita própria dos contos, especificamente dos de as-
sombração;

 J a reescrever contos de assombração, utilizando a linguagem própria 
desse gênero literário;

 J procedimentos de produção de texto de forma individual e coletiva: pla-
nejamento, produção e revisão;

 J procedimentos de leitura em voz alta de contos de assombração para 
determinado público.

É muito importante compartilhar com os alunos a proposta de escrever um 
livro de contos destinado aos pais e familiares, a uma escola ou a outro destinatá-
rio definido por vocês coletivamente. Compartilhar os propósitos comunicativos do 
projeto com os alunos, definindo para que e para quem vão escrever, faz com que 
sua produção ganhe sentido e favorece a aprendizagem da leitura e da escrita. O 
produto final do projeto será um único livro, composto de textos reescritos por todos 
da classe, coletivamente e em duplas.

A escolha do destinatário do projeto determina a necessidade de produzir um 
ou mais exemplares do mesmo livro – e essa decisão precisa estar em consonância 
com a possibilidade de a escola reproduzir as cópias. Não se esqueça de planejar 
e organizar o evento de lançamento do livro, no qual será entregue a publicação e 
os alunos lerão seus contos de assombração em voz alta para o público escolhido.
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O que se espera que os alunos aprendam

Espera-se que o trabalho desenvolvido permita ao aluno: 

Leitura 

 � Valorizar a leitura como fonte de fruição estética e entretenimento.

 � Interessar-se por ler ou por ouvir a leitura, especialmente de textos literários, 
e por compartilhar opiniões, ideias e preferências.

 � Utilizar indicadores para fazer antecipações e inferências em relação ao 
conteúdo.

 � Utilizar os dados obtidos por meio da leitura para checar as antecipações e 
inferências. 

 � Adquirir mais confiança em si mesmo como leitor, atrevendo-se a antecipar 
o significado dos textos e preocupando-se, depois, em verificar suas ante-
cipações.

 � Ler vários contos de assombração para ampliar seu repertório e o conheci-
mento desse gênero textual.

 � Ler em voz alta alguns textos, utilizando recursos interpretativos, como pau-
sas, mudanças de expressão e de tom da voz, por exemplo. 

Escrita

 � Reescrever lendas ou mitos, atento à linguagem característica do gênero tex-
tual e às finalidades da produção escrita. 

 � Utilizar estratégias de escrita: planejar o texto, redigir rascunhos, revisar e 
cuidar da apresentação.

 � Planejar a reescrita, considerando o texto original como base para a produção.

 � Revisar o próprio texto durante o processo de produção: reler cada parte es-
crita, verificar a articulação com o já escrito e planejar o que falta escrever. 

 � Revisar os textos produzidos pelos colegas nos aspectos discursivos e or-
tográficos. 

 � Revisar seus textos de forma coletiva, em duplas ou individualmente, baseando-
-se nas orientações do(a) professor(a). 
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Linguagem oral

 � Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir com atenção; 
intervir sem sair do assunto tratado; formular e responder perguntas; explicar 
e ouvir explicações; manifestar e acolher opiniões; e adequar as colocações 
às intervenções precedentes.

 � Narrar histórias conhecidas, buscando aproximar-se das características dis-
cursivas do texto-fonte.

Produto final sugerido

 � um produto final: livro produzido pelos alunos reunindo três tipos de produção 
– dois contos reescritos coletivamente e um conto reescrito individualmente;

 � uma situação de comunicação oral: lançamento do livro, com leitura em voz 
alta pelos alunos para os convidados de honra, que receberão o livro auto-
grafado pelos autores.

Quadro de organização do projeto didático

Etapas Atividades

Etapa 1 – Compartilhando o 
projeto

Atividade 1A – Compartilhando e organizando o 
projeto.
Atividade 1B – Escrita de lista de contos conhecidos.

Etapa 2 – Lendo e conhecendo 
Contos de Assombração

Atividade 2A – Leitura compartilhada I: conto “Maria 
Angula”.
Atividade 2B – Pesquisa de contos populares.
Atividade 2C – Confecção de Tabela.
Atividade 2D – Leitura compartilhada II: conto “O 
baile do caixeiro-viajante”.
Atividade 2E – Leitura em voz alta do conto 
“Encurtando caminho”.
Atividade 2F – Roda de escolha de livros.
Atividade 2G – Escrita de títulos de contos.
Atividade 2H – Leitura compartilhada III: conto “Da 
Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar”.

Etapa 3 – Lendo e 
reescrevendo Contos de 
Assombração I e preparação 
para a comunicação oral

Atividade 3A – Reescrita coletiva de um conto 
conhecido.
Parte I
Parte II
Atividade 3B – Revisão.
Atividade 3C – Preparação para leitura em voz alta.
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Etapa 4 – Lendo e 
reescrevendo Contos de 
Assombração II

Atividade 4A – Leitura e apreciação de um conto de 
assombração.
Atividade 4B – Reescrita coletiva de conto 
conhecido.
Parte I 
Parte II 
Atividade 4C – Revisão do segundo conto reescrito.
Atividade 4D – Revisão em duplas do conto reescrito 
na Atividade 4A.

Etapa 5 – Reescrevendo 
Contos de Assombração III

Atividade 5A – Reescrita do final do conto “O 
tesouro enterrado”.
Atividade 5B – Reescrita individual de um conto 
conhecido.
Parte I 
Parte II 
Parte III 
Atividade 5C – Revisão de texto de outro colega.

Etapa 6 – Revisões finais e 
confecção do produto final

Atividade 6A – Última revisão do texto e ensaio para 
leitura em voz alta.
Atividade 6B – Passando a limpo o texto e fazendo 
as ilustrações.
Atividade 6C – Organização do livro para ser 
lançado.
Atividade 6D – Planejamento do encontro de 
lançamento do livro.
Atividade 6E – Lançamento do livro.

Etapa 1

COMPARTILHANDO O PROJETO

ATIVIDADE 1A – COMPARTILHANDO 
E ORGANIZANDO O PROJETO

Objetivos

 � Conhecer o projeto que será desenvolvido na classe, bem como a maneira 
pela qual o trabalho será desenvolvido.

 � Planejar as ações que serão realizadas.
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Planejamento

 � Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente.

 � Materiais necessários: lousa, para anotar as etapas combinadas coletiva-
mente. É interessante copiá-las depois em um cartaz que poderá ser afixa-
do na classe, ao qual se possa retornar para conferir em que momento do 
projeto se encontra.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Solicite aos alunos que se sentem em círculo, pois vocês farão uma Roda 
de Conversa.

 � Retome com eles as conversas a esse respeito até então, procurando envolvê-
-los no desenvolvimento do projeto. Explique que o projeto desse semestre 
será sobre Contos de Assombração.

 � Para o produto final, sugerimos uma coletânea dos contos de assombração 
produzidos pelo grupo (reunindo três tipos de produção: dois contos reescritos 
coletivamente e em dupla e um conto reescrito individualmente), discuta com 
os alunos sobre quem será o destinatário dessa produção.

 � Apresente para os alunos o projeto que será desenvolvido, indicando:

 J título do projeto: Contos de Assombração;
 J produto final: elaboração de uma coletânea de Contos de Assombração 

– que será produzida e socializada com o público-alvo a ser definido em 
discussão na classe. Além disso, os alunos também farão uma comu-
nicação oral na ocasião do lançamento do livro, com leitura em voz alta 
pelos alunos para os convidados de honra, que receberão o livro auto-
grafado pelos autores.

 � Depois de apresentar o projeto, pergunte-lhes o que precisarão estudar para 
poder elaborar o produto final. Oriente-os para que cheguem a alguns conteú-
dos fundamentais:

 J saber o que é uma coletânea e como se organiza; 
 J conhecer melhor os Contos de Assombração para poder produzi-los.
 J estudar como um livro pode ser organizado, para elaborarem um que 

todos queiram ler. 
 J organizar a fala e ensaiar para a comunicação oral.

 � Registre os aspectos principais da discussão na lousa. Pergunte-lhes de que 
maneira acham que podem aprender sobre todos os aspectos que indicaram 
e anote as sugestões para que sejam contempladas na rotina programada 
para o desenvolvimento do projeto.
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 � Planeje e organize com os alunos as possíveis etapas de trabalho:

 J definição do produto final considerando o seu destinatário;

 J levantamento de possíveis fontes para conhecer melhor os contos; 

 J leitura de diversos contos de assombração a fim de repertoriá-los para 
a produção dos textos da coletânea; 

 J reescrita de contos conhecidos e produção coletiva e em duplas dos 
Contos de Assombração;

 J revisão dos textos, para que todos possam ser lidos e compreendidos 
por qualquer pessoa;

 J organização e edição da coletânea de Contos de Assombração;

 J lançamento da coletânea – comunicação oral;

ATIVIDADE 1B – ESCRITA DE LISTA 
DE CONTOS CONHECIDOS

Objetivo

 � Escrever uma lista de contos conhecidos pelos alunos.

Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Material necessário: caderno dos alunos.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Os alunos que já escrevem convencionalmente podem realizar essa ativida-
de individualmente, a partir de suas orientações. Diga-lhes para escrever os 
títulos dos contos que conhecem, procurando agrupar os vários tipos: de 
fadas, de assombração, de terror, de mistério, de aventuras etc. Antes de 
começarem a escrever, discuta alguns critérios para que eles possam tomar 
decisões sobre a organização da lista, agrupando os contos. Se tiverem difi-
culdade em se lembrar de alguns contos, ajude-os comentando os que foram 
lidos por você nas atividades de leitura diária.
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 � Se você ainda tiver alunos que não escrevam alfabeticamente em sua sala, 
precisará adaptar a atividade. Organize um agrupamento com os alunos com 
hipóteses de escrita não alfabéticas, faça um levantamento dos contos que 
eles já conhecem e vá ditando um a um para que escrevam. Enquanto traba-
lham, questione suas escritas de maneira a promover avanços em relação a 
suas hipóteses. Lembre-se: o objetivo não é escreverem convencionalmente, 
mas refletirem sobre o sistema de escrita alfabético.

 � Ao final, socialize as listas escritas pelos alunos de escrita alfabética e dis-
cuta os critérios utilizados para agrupar os contos. Nesse momento, todos 
podem participar e aprender, alunos de escritas alfabética e não alfabética.

Etapa 2

LENDO E CONHECENDO CONTOS 
DE ASSOMBRAÇÃO

ATIVIDADE 2A – LEITURA COMPARTILHADA I: 
CONTO “MARIA ANGULA”

Objetivos

 � Propiciar aos alunos um momento de leitura de um conto de assombração, 
visando à apreciação da obra e a utilização de estratégias de antecipação e 
verificação do conteúdo do texto.

 � Ampliar a competência leitora.

 � Ouvir atentamente a leitura feita pelo professor.

 � Inferir sobre o conteúdo do texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades do aluno com o conto “Maria 
Angula”. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamento

 � Antes da leitura compartilhada, leia o texto e pense em boas perguntas para 
fazer aos alunos. Organize algumas pausas para que os alunos possam pen-
sar no que virá em seguida no texto.

 � Sobre o título, por exemplo, leia-o e questione os alunos sobre o que acham 
que tratará o texto. Exemplo: Do que será que trata? A partir do título, o 
que dá para imaginar?

 � Leia o texto em partes, sempre fazendo perguntas sobre seu conteúdo, o estilo 
do autor etc. Leve-os a realizar antecipações acerca do conteúdo do texto, do 
modo de organização desse conto, do tratamento a ser dado às informações, 
por meio da ativação de repertório do aluno sobre os aspectos tematizados.

 � Converse com a classe, procurando criar suspense. Para envolver os alunos, leve-
-os a discutir suas opiniões fazendo perguntas. Incentive-os a opinar sobre a conti-
nuidade da história, questione-os sobre suas suposições e seus pontos de vista.

IMPORTANTE:
Quando se pretende formar escritores competentes, é preciso também oferecer condições de 
os alunos criarem seus próprios textos e de avaliarem o percurso criado. Evidentemente, isso 
só se torna possível se tiverem constituído um amplo repertório de modelos que lhes permita 
criar e recriar as próprias criações. É importante que nunca se perca de vista que não há como 
criar do nada: é preciso ter boas referências. Por isso, formar bons escritores depende não só 
de uma prática continuada de produção de texto, mas de práticas constantes de leitura14.
É com esse objetivo que você irá ler contos de assombração para seus alunos, em diferentes 
momentos do projeto: para lhes oferecer bons modelos do gênero em estudo.
Procure preparar a leitura antecipadamente, para poder dar as entonações e pausas 
adequadas.
Antes de começar, leia o título do conto e pergunte aos alunos o que eles acreditam que irão 
ouvir nessa leitura. Não diga se estão certos ou errados; crie um clima de expectativa. Se 
puder, organize a sala de forma a tornar o ambiente mais propício para a leitura.
Quando os alunos ainda não sabem ler, é o professor quem realiza as leituras, emprestando 
sua voz ao texto. Enquanto escutam leituras de contos, histórias, poemas etc., os alunos 
se iniciam como “leitores” de textos literários. Mas é preciso nunca esquecer que ler é 
diferente de contar. Ao ler uma história, o professor deve fazê-lo sem simplificá-la, sem 
substituir termos que considera difícil. Não é porque a linguagem é mais elaborada que o 
texto se torna incompreensível. É justamente o contato com a linguagem escrita, como ela 
é, que vai fazendo com que se torne mais acessível15.
Então, cuide bem dos momentos de leitura dos contos de assombração, pois são muito 
importantes para o processo de aprendizagem de seus alunos.

14 Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997.

15 “Aprender a linguagem que se escreve”, in: Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, 
Módulo 2 (M2U6T4). Brasília: MEC/SEF, 2001.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Para começar esta aula do projeto, acompanhe a leitura feita pelo(a) professor(a) 
deste novo conto:

Maria Angula
©Neide Maia González

Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Cayambe. 
Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns 
contra os outros. Por isso tinha fama de leva e traz, linguaruda, e era chamada de 
moleca fofoqueira.

Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizi-
nhos, sem ter tempo para aprender a cuidar e a preparar pratos saborosos.

Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, 
o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a 
menor ideia de como prepará-la.

Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e 
levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau17, mas não conseguiu sair dis-
so: não fazia ideia de como continuar.

Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava dona Mercedes, cozinheira 
de mão-cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá.

— Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos?

— Claro, dona Maria. É assim: primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara 
de leite, depois despeja-se este pão no caldo e, antes que ferva, acrescentam-se 
os miúdos.

— Só isso?

— Só, vizinha.

— Ah — disse Maria Angula —, mas isso eu já sabia!

E voou para a sua cozinha a fim de não esquecer a receita.

No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com 
toicinho, a história se repetiu:

— Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho?
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E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria 
Angula exclamou:

— Ah! É só? Mas isso eu já sabia! — E correu imediatamente para casa a fim de 
prepará-lo.

Como isso acontecia todas as manhãs, dona Mercedes acabou se enfezando. Ma-
ria Angula vinha sempre com a mesma história: “Ah, é assim que se faz o arroz com 
carneiro? Mas isso eu já sabia! Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas 
isso eu já sabia!”. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição e, no dia seguinte…

— Dona Mercedinha!

— O que deseja, dona Maria?

— Nada, querida, só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e 
bucho e eu…

— Ah, mas isso é fácil demais! — disse dona Mercedes. E antes que Maria Angu-
la a interrompesse, continuou:

— Veja: vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o 
último defunto do dia e, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago 
dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebo-
las. Depois que ferver uns dez minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e 
está pronto. É o prato mais saboroso que existe.

— Ah! — disse como sempre Maria Angula. — É só? Mas isso eu já sabia!

E, num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do de-
funto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em 
silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão, levantou a tampa 
e… Ali estava o pavoroso semblante do defunto! Teve ímpetos de fugir, mas o 
próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou-
-o uma, duas, três vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe 
as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa. Logo que conseguiu 
recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu 
lambendo os beiços.

Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se 
uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia miste-
riosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estra-
nhos, de meter medo a qualquer um.

De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os pas-
sos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e 
retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio 
e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um 
grito surdo e prolongado paralisou-a.
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— Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou 
da minha santa sepultura!

Maria Angula sentou-se na cama, horrorizada, e, com os olhos esbugalhados de 
tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa 
e descarnada.

A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto, que avançava mostran-
do-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado.

— Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou 
da minha santa sepultura!

Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediata-
mente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-
-na gritando:

— Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou 
da minha santa sepultura!

Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha 
procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. [...]

Fonte: Contos de Assombração. Trad. Neide T. Maia González.  
São Paulo: Ática, 1994 (coedição Latino-Americana);  

Crédito: ©tradução Neide Maia González.

PARA SABER MAIS:

Colorau: condimento de cor vermelha feito especificamente da semente 
do urucu, como manda o costume equatoriano, mas que pode ser feito 
também à base de pimentão, e que serve sobretudo para dar cor aos 
alimentos.
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ATIVIDADE 2B – PESQUISA 
DE CONTOS POPULARES

Objetivos

 � Ampliar o repertório dos alunos, com o resgate dos contos conhecidos pelos 
familiares.

 � Socializar os contos populares pesquisados.

Planejamento

 � Organização do grupo: a atividade será realizada em casa e, depois, coleti-
vamente.

 � Material necessário: caderno do aluno, para registrar a pesquisa. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

Encaminhamento

 � Inicie a aula explicando aos alunos que farão uma pesquisa com seus fami-
liares sobre contos populares.

 � Os contos populares têm sido recontados ao longo de nossa história pelas 
amas de leite, pelos viajantes, mascates, contadores de estórias que habi-
taram e habitam as mais diversas regiões do Brasil. Como um rio que não 
para de correr, são continuamente relembrados por pessoas que conhecem 
o valor de sua sabedoria.

 � Trate essa pesquisa como um resgate dos contos conhecidos pela comuni-
dade, para além da sala de aula e da escola. Por isso, procure motivar bem 
os alunos para realizá-la.

 � Os alunos deverão contar ou ler o conto “O tesouro enterrado”, da Atividade 
2A, para seus familiares ou vizinhos e perguntar se eles conhecem outros 
contos de assombração. Em caso afirmativo, deverão pedir para que eles os 
contem, registrando no caderno o título do conto e o nome de quem o contou 
(verificar como fica mais bem escrito).

 � Crie espaço na sala de aula para que possam recontar os contos resgatados 
na comunidade. Você pode, inclusive, convidar contadores locais para parti-
cipar de uma Roda de Contos na escola.
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 � Não se esqueça de anotar o título e o nome de quem o contou, fazendo um 
cartaz que vá sendo completado à medida que prosseguem as narrativas.

ATIVIDADE 2C – CONFECÇÃO DE TABELA

Objetivo

 � Organizar o acervo de textos lidos durante o projeto, para que o aluno possa 
ir controlando não só o que está sendo lido, como também suas preferências. 

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: papel pardo para afixar a tabela na sala e Coletânea 
de Atividades. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Comente com os alunos que em alguns livros há vários contos e em outros 
o título do próprio livro é o do conto.

 � Fale também da importância de anotarem os dados do livro do qual você ti-
ver lido um conto, pois assim, se quiserem, poderão procurá-lo na sala de 
leitura, caso a escola tenha uma.

 � Se houver alunos que ainda não escrevam convencionalmente em sua sala, 
organize duplas com alunos alfabéticos, que cumprirão a função de escriba 
dos colegas e, ao mesmo tempo, poderão compartilhar pontos de vista so-
bre as leituras que você fez.

 � Prepare a tabela em papel pardo de acordo com o modelo de preenchimen-
to da Coletânea dos Alunos. Preencha coletivamente a partir dos contos já 
lidos e oriente que deverão anotar os contos que aparecerão durante o pro-
jeto, atualizando a tabela.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje você ouvirá outro conto lido pelo(a) professor(a).

Antes da leitura, vamos escrever na tabela os dados relacionados ao livro que 
será lido como a do exemplo abaixo. Isso é importante, pois você ouvirá muitos 
contos de assombração e, ao registrar os dados desses contos, poderá dar a sua 
opinião no espaço da tabela indicado “apreciação”.

    = GOSTEI MUITO, O CONTO É ÓTIMO!

   = GOSTEI MAIS OU MENOS.

  = NÃO GOSTEI, ACHEI BEM FRAQUINHO...

CONTOS DE ASSOMBRAÇÃO

TÍTULO 
DO LIVRO

TÍTULO 
DO CONTO

AUTOR(A) EDITORA APRECIAÇÃO

1.
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ATIVIDADE 2D – LEITURA COMPARTILHADA 
II: CONTO “O BAILE DO CAIXEIRO-

VIAJANTE”

Objetivos

 � Propiciar aos alunos um momento de leitura de um conto de assombração, 
visando à apreciação da obra e a utilização de estratégias de antecipação e 
verificação do conteúdo do texto.

 � Ampliar a competência leitora.

 � Ouvir atentamente a leitura feita pelo professor.

 � Inferir sobre o conteúdo do texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades do aluno com o conto “O baile 
do caixeiro-viajante”. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Antes de começar a ler, converse com seus alunos a respeito de suas expec-
tativas: o que imaginam que irá aparecer, qual será o assunto e assim por 
diante. Vá organizando por escrito na lousa as ideias prévias dos alunos, para 
que possam confrontá-las durante e ao final da leitura. Essa lista anterior à 
leitura é apenas um levantamento das hipóteses dos alunos. “A análise ex-
ploratória que o leitor realiza antes da leitura permite também a ele antecipar 
com maior ou menor assertividade o assunto e a ideia principal do texto.”16

 � Sugerimos aqui algumas pausas que você pode fazer durante a leitura, para 
que os alunos comentem, façam perguntas e antecipações.

 � Leia o conto até o terceiro parágrafo, que termina em “Foi mais ou menos as-
sim que aconteceu”. Interrompa a leitura e converse com os alunos, para que 
possam fazer o confronto com suas ideias anteriores e verificar o que querem 
manter na lista. Assim, poderão confirmar suas antecipações ou refutá-las.

16 Referencial de expectativas para o desenvolvimento da competência leitora e escritora no Ciclo II 
do Ensino Fundamental. São Paulo: Diretoria de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de 
Educação (DOT/SME), 2006.
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 � Retome, então, a leitura. Procure criar suspense, interromper em algum ponto in-
teressante e indagar o que supõem que poderá ocorrer. Questione, por exemplo, 
em relação ao encontro marcado: Será que ela irá? Continue até o parágrafo:

“Leôncio insistiu em acompanhar a moça até sua casa. Ela aceitou a com-
panhia, era perto, iriam a pé.”

Faça, então, uma pausa na leitura e converse com a classe; chame a atenção 
para o fato de que, até essa parte da história, não existe assombração alguma. 
Crie um suspense, dizendo que algo de assombroso decerto ainda vai acontecer; 
incentive os alunos a imaginar o que está por vir.

Retome a leitura e continue até o parágrafo:

“Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada. Com as mãos nos 
bolsos e o corpo retesado pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel.”

 � Nesse trecho, pergunte aos alunos qual personagem será assombrado e por 
quê. Que pistas o texto dá para fazer antecipações? Após discutir as ques-
tões, continue a ler até o final.

 � Terminada a leitura, incentive os alunos a manifestar suas opiniões e diga 
para registrarem sua apreciação na tabela. Pergunte se chegaram a sentir 
medo e, se quiser, releia alguns trechos. Aproveite para dar também sua opi-
nião a respeito do conto.

 � Não se esqueça: o objetivo dessa atividade de leitura feita por você é ofere-
cer aos alunos bons modelos do gênero em estudo.

 � Cuide para que o registro da apreciação do conto não seja feito de forma 
burocrática. Procure motivar seus alunos para que queiram dar sua opinião. 
Para isso, confronte as opiniões deles e manifeste também a sua. 

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

O baile do caixeiro-viajante
Reginaldo Prandi

Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade.

Numa cidade pequena do interior o baile é sempre um grande acontecimento. Me-
lhor situação para namorar e para arranjar namorado não tem.

O sábado é um dia muito propício para o nascimento de grandes amores. Pois foi 
num baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. 
Foi mais ou menos assim que aconteceu.
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Leôncio, sim, era esse o seu nome, conheço bem sua incrível história de amor.

Leôncio era um caixeiro-viajante da capital e vinha à cidade uma vez por mês prover 
de mercadorias as vendas do lugar. Ia e voltava no mesmo dia, mas houve algum 
problema com sua condução e daquela vez ele teve que dormir na cidade.

Cidade pequena, sem muitos atrativos, o que se poderia fazer à noite para distração?

Era dia de baile na cidade, um sábado especial, e uma orquestra de fora tinha sido 
contratada.

O moço do hotel que servia o jantar comentou:

— Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder.

E não podia mesmo, mal sabia ele.

Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile.

Gostava de dançar, sabia até dar uns bons passos, mas era tímido, relutava em 
tirar as moças.

Passou boa parte do tempo de pé, apreciando, bebericando um vermute só para ter 
o que fazer com as mãos.

Por volta de meia-noite sentiu que chegava o sono e pensou em se re tirar. Foi quan-
do viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que seu nome era Marina.

Marina chegou só e, ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele ela parou e 
se virou para trás.

— Oh! Deixei cair minha chave no chão.

Ela falava consigo mesma, distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo ouviu 
atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou rapida-
mente, pegou a chave do chão e a estendeu à sua dona.

Antes que ela dissesse qualquer coisa ele falou:

— Pode agradecer com uma contradança, senhorita.

— Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar.

Dançaram aquela contradança e mais outra e outras mais. Dançaram o resto da 
noite, até o baile terminar.

Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança, tão leves e tão graciosos eram 
seus passos.

Leôncio se sentia completamente enlevado, como se o encontro com a bela dan-
çarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia, chegou 
a pensar. Agradeceu à providência ter permanecido na cidade. Já nem queria ir 
embora no dia seguinte.

Em nenhum momento Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou 
conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela fora ao baile só por ele, de 
que era com ele que queria dançar a noite toda.

Não teria namorado, noivo, marido?

Muitas paixões chegam enquanto se dança.

Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela.
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Então, a orquestra tocou a música de encerramento e o baile acabou, já era alta 
madrugada.

Leôncio insistiu em acompanhar a moça até sua casa. Ela aceitou a companhia, 
era perto, iriam a pé.

Estava frio lá fora, uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube Le-
ôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual 
nunca se separava. Viaja a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais 
imprevisíveis. A capa era sempre o abrigo garantido.

Leôncio ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mau tempo.

— Para você não se resfriar, faz frio.

Ela aceitou, vestiu o sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. Caminha-
vam de mãos dadas, como namorados, falavam pouco, só o essencial.

Próximo à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro-viajante:

— Despedimo-nos aqui.

E explicou por quê:

— Não fica bem você ir comigo até onde moro.

— Está bem, como quiser — ele consentiu.

Começando a despir o sobretudo, ela disse:

— Leve sua capa.

— Não, fique com ela. Está frio.

E completou:

— Depois você me devolve.

Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do 
futuro todo.

Ele propôs, com o coração na mão:

— Amanhã, às oito da noite, em frente à matriz?

Ela assentiu e o beijou.

A garoa fria tinha se transformado em densa neblina, mal se vislumbrava a luz dos 
postes de iluminação. 

O silêncio reinava soberano. 

Um cão uivou ao longe.

Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada. Com as mãos nos bolsos 
e o corpo retesado pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel.

O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para Leôn-
cio. Muito antes da hora marcada lá estava ele em frente à igreja esperando por 
Marina. Só quando o relógio da matriz bateu doze badaladas Leôncio aceitou com 
tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. 
Tinha certeza de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela.

Alguma coisa grave teria acontecido.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   278 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 279

Ele ia descobrir.

Era tarde e só restava ir dormir, mas na manhã seguinte, mal se levantou, já foi perguntan-
do pela moça. Na rua, no largo da matriz, em todo lugar, interrogava sobre a moça e nada.

Estranhamente ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena todo mun-
do se conhece, todos sabem da vida de todos, todos se controlam, vigiam-se uns 
aos outros. A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação, como se represen-
tasse um dever cívico.

Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com 
um desconhecido e ninguém sabe quem ela é?

Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e lojas que tinha como 
clientes, descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a donzela.

— Aquela com quem dancei ontem a noite toda.

Ninguém tinha visto.

Desanimado, voltou para sua hospedagem. 

Então um velho se apresentou, era um empregado do hotel, empregado que Leôn-
cio nunca tinha visto, nem nessa nem em outras estadas na cidade. Era alto, magro 
e de uma palidez desconcertante.

O velho empregado do hotel lhe disse:

— Moço, conheci uma tal Marina igualzinha à sua.

E completou, baixando a voz respeitosamente:

— Mas ela está morta, morreu há muito tempo.

Disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para se casar 
com um caixeiro-viajante, casamento que a família dela não queria, de jeito nenhum.

Leôncio ficou chocado com a história, que absurdo! Imaginar que se tratava da 
mesma pessoa!

— Nem pensar. Eu a tive nos braços a noite toda!

Mas o velho funcionário insistiu:

— No túmulo dela tem a fotografia, quer ver?

— Não pode ser, é um disparate, mas quero ver.

O velho não se fez de rogado.

Em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado 
cemitério da cidade.

Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava:

— O que é que eu estou fazendo aqui?

Chegaram ao portão do campo-santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozi-
nho. Não gostava de cemitérios, desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da 
moça, despediu-se com uma reverência e foi embora.

Não foi difícil para o caixeiro-viajante encontrar a campa que seu acompanhante 
descreveu com precisão.
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A tardinha se fora, escurecia, a noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a des-
cer e esfriara um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente.

Estava de pé diante da tumba. E o retrato da defunta que ali jazia era mesmo o 
dela. “Aqui descansa em paz Marina, filha querida”, era o que dizia a inscrição em 
letras de bronze, havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore gasto 
da lápide mortuária.

O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato, não queria ver mais o rosto ama-
do aprisionado na pedra pela morte. Triste desdita a do viajante, havia mais coisa 
para ver ali.

Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero.

O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro.

Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar.

Sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha, tinha as pernas bambas, o coração 
disparado.

Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor.

Estendida sobre a sepultura, à sua espera, repousava sua inseparável capa.

Fonte: O baile do caixeiro viajante. Prandi, Reginaldo. In: Minha querida assombração.  
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2003.

ATIVIDADE 2E – LEITURA EM VOZ ALTA: 
CONTO “ENCURTANDO CAMINHO”

Objetivos

 � Conhecer mais um conto de assombração.

 � Ampliar a competência leitora.

 � Ouvir atentamente a leitura feita pelo professor.

 � Aprender a linguagem própria desse gênero.

Planejamento

 � Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades do aluno com o conto “Encur-
tando caminho”. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamento

 � Explique aos alunos a importância de conhecer uma diversidade de contos 
para desenvolver o gosto pela leitura e, ao mesmo tempo, aprender a lingua-
gem própria desse gênero, para poder utilizá-la na reescrita desses contos. 

 � Cuide para que o registro da apreciação do conto não seja burocratizado. É 
preciso que os alunos queiram dar sua opinião. Confronte essas opiniões e 
dê também a sua.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe a leitura que o(a) professor(a) fará do conto intitulado “Encurtando 
caminho”, de Ângela Lago. 

Não se esqueça de anotar na tabela que fez no caderno o título do livro, o título 
do conto, a autora e a editora. Depois da leitura, faça a sua apreciação.

Encurtando caminho
Ângela Lago

Tia Maria, quando criança, se atrasou na saída da escola, e na hora em que foi 
voltar para casa já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo 
cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela.

Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou:

— Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga! Será que você se im-
porta se nós formos juntas?

— Claro que não. Eu entendo você — respondeu a outra. — Quando eu estava 
viva, sentia exatamente a mesma coisa.

Fonte: Encurtando caminho. Lago, Ângela. In: Sete histórias para sacudir o 
esqueleto. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.
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ATIVIDADE 2F – RODA DE ESCOLHA DE 
LIVROS

Objetivos

 � Fazer com que os alunos aprendam procedimentos de seleção de textos em 
suportes diversos (livros, revistas, jornais etc.) e saibam como buscar infor-
mações e selecioná-las, de acordo com seus propósitos.

 � Construir comportamentos de leitor e aprender a utilizar procedimentos pró-
prios de um leitor experiente.

 � Ampliar a competência leitora.

Planejamento

 � Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente.

 � Materiais necessários: livros do acervo do Programa Ler e Escrever. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Organizar uma roda com alguns livros do acervo que contenham contos de 
assombração e outros que não contenham. 

 � Peça aos alunos que selecionem alguns livros que acreditam ter contos de 
assombração e procurem pistas que justifiquem sua escolha. Caso as en-
contrem, anotem no caderno os títulos do livro e do conto, o autor e o nú-
mero da página.

 � Utilize esse registro dos alunos para selecionar outros contos para serem 
lidos na classe.

 � É importante que os alunos saibam como buscar informações e selecioná-las. 
Para isso, é fundamental:

 J ouvir suas explicações sobre como fizeram para encontrar os livros e 
definir seu conteúdo;

 J explicar como os leitores experientes fazem para encontrar os livros que que-
rem: entre outras coisas, orientam-se pelo título, procuram no índice, leem 
rapidamente alguns trechos para ter uma ideia do conteúdo e da linguagem.

 � Provavelmente, seus alunos recorrerão a alguns desses procedimentos. Cha-
me a atenção deles para isso e incentive seu uso para que aprendam a sele-
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cionar livros, revistas, textos, assuntos etc. Explicite os procedimentos adota-
dos por você para selecionar as próprias leituras. Para que possam aprender, 
é fundamental criar situações em que precisem usar esses procedimentos.

 � Enquanto os alunos que já leem convencionalmente realizam a atividade de 
seleção dos livros com contos de assombração, você pode organizar um agru-
pamento com os demais. Apresente a eles um ou mais livros de contos de as-
sombração e procure instigá-los a descobrir o título e o nome do autor, utilizando 
pistas como a ilustração da capa, letras conhecidas, referências baseadas em 
nomes de colegas, rótulos etc.

 � No final, você pode socializar os livros selecionados pelos alunos e os critérios 
utilizados por eles; assim, todos poderão aprender com a atividade.

ATIVIDADE 2G – ESCRITA 
DE TÍTULOS DE CONTOS

Objetivo

 � Refletir sobre o sistema de escrita confrontando suas hipóteses com as dos 
colegas.

Planejamento

 � Organização do grupo: primeiro coletivamente e, depois, em duplas.

 � Materiais necessários: letras móveis para as duplas de alunos com a escrita 
não alfabética e caderno do aluno para os alunos com a escrita alfabética. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Resgate oralmente no coletivo os títulos dos contos do projeto já conhecidos. 

 � Em seguida, com os alunos agrupados (duplas produtivas), selecione um título 
para cada dupla de alunos com a escrita não alfabética e entregue as letras mó-
veis. Peça para registrarem o título do conto que você selecionou para a dupla.

 � As duplas de alunos com a escrita alfabética deverão registrar no caderno 
os títulos de todos os contos resgatados nessa aula, cuidando da ortogra-
fia das palavras.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   283 05/11/14   20:12



284 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

 � Circule pela classe para observar a integração das duplas, caso algu-
ma delas não esteja realizando a atividade em conjunto (em parcerias), 
proporcione a reflexão entre ambos, como, por exemplo: Por que você 
começou com essa letra? Você concorda com o seu colega? Que letra 
você usaria?

ATIVIDADE 2H – LEITURA COMPARTILHADA III 
– CONTO “DA MARIMONDA, A MÃE DA 

MATA, NÃO SE DEVE FALAR”

Objetivos

 � Ampliar a competência leitora.

 � Ouvir atentamente a leitura feita pelo professor.

 � Inferir sobre o conteúdo do texto.

 � Analisar um texto bem escrito.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Explique aos alunos que você lerá o texto e eles deverão acompanhar, na 
Coletânea de Atividades e analisar como o autor utilizou as palavras no texto 
e como indica que as pessoas estão com medo. 

 � Peça que os alunos releiam os trechos do conto que estão marcados e ano-
tem as formas utilizadas pelo autor para indicar que as personagens estão 
com medo. Depois, socializem com os colegas.

 � Refletir sobre a forma de o autor utilizar as palavras, é uma situação de análise 
de texto bem escrito que tem o objetivo de tornar observáveis para os alunos os 
recursos adotados pelo autor para deixar o texto bem escrito, atraente, gostoso 
de ser lido.

 � Como preparação para realizar essa atividade, estude o texto e avalie quais 
elementos acha que vale a pena apreciar com os alunos. Tente também pre-
ver quais partes seus alunos vão escolher para apreciar com você.
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 � Tome bastante cuidado para não transformar a atividade em uma interpre-
tação de texto, com perguntas do tipo: O que o autor queria dizer? Como 
podemos escrever de outra forma? O objetivo dessa situação de ensino não 
é escrever de outra forma o que foi escrito, nem discutir o que o autor quis 
dizer. É um momento de apreciação da forma, que pode ser orientado por 
questões do tipo:

 J Qual forma o autor usou para dizer isso?

 J Qual recurso ele usou para dar esse efeito?

 J O que ele faz para tornar o texto tão assombroso?

IMPORTANTE:
Analisar textos bem escritos, de autores reconhecidos, é uma situação 
que, quando bem encaminhada pelo professor, pode ter grande impacto na 
qualidade dos textos produzidos pelos alunos.

Quando, por exemplo, os alunos são convidados a buscar nos textos as 
opções do autor para resolver problemas de repetição de palavras, recursos 
utilizados para descrever os personagens, o lugar, indicar mudança de 
tempo etc. – que muitas vezes marcam o estilo do escritor – ou são 
convidados a observar a forma como os autores utilizam (ou não) recursos 
de substituição, de concordância, de pontuação, entre outros, permite não 
só que os alunos percebam e reconheçam a qualidade estética do texto, 
mas, com o tempo, torna possível o uso desses recursos estilísticos em 
suas próprias produções.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Chegou novamente o dia dos contos de assombração. Acompanhe a leitura 
feita pelo(a) professor(a) de um conto popular da Colômbia.

Da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar
Neide Maia González

Quando Jacinto voltava cabisbaixo à sua chácara, encontrou-se com a velha Joana.

— Escuta, filho, por que essa cara? — disse-lhe a velha ao cumprimentá-lo.
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— Ah, nhá Joana — suspirou Jacinto —, é que hoje, quando eu fui buscar água pra 
regar minhas laranjeiras, vi que o rio estava seco. Não tinha nem uma gota d’água. 
Faz tanto tempo que não chove! Não sei o que fazer, nhá Joana!

— O rio estava seco, é? Mau sinal, filho, mau sinal! — E a velha balançou a cabeça 
como se pressentisse calamidades.

— Mau sinal por quê, nhá Joana?

— Pois olha, filho, tu é muito jovem e tu não sabe de nada. Mas eu te digo que, se o 
rio secou, é porque ela anda por aí, e então... pobre de quem se encontrar com ela!

— Com ela quem? De quem é que vosmecê está falando, nhá Joana?

Jacinto estava muito assustado.

— É da Marimonda, a mãe da mata, filho. E de quem mais que ia ser? Mas eu não 
quero falar dela não. Não pode, filho, dá azar. Só de pensar fico toda arrepiada. E 
vê se tu toma cuidado. Tu é um bom moço, Jacinto, tu não é como os outros, como 
esse tal de Runcho.

E a velha seguiu o seu caminho, apressada.

Jacinto sentiu imediatamente um calafrio percorrer-lhe a espinha. Lembrou-se, en-
tão, do Runcho Rincão. Já fazia tempo que esse sujeito derrubava árvores na cabe-
ceira do rio, lá no alto do morro. Quando os lavradores perceberam, perguntaram-
-lhe por que fazia aquilo e ele explicou que os homens da serraria lhe pagavam 
pelas árvores que ele cortava. Serafim, o mais velho dos habitantes do povoado, 
advertiu-o então:

— Olha, Runcho, é melhor tu não fazer estrago na floresta que a Mari mon da pode 
aparecer.

Mas o Runcho não fez caso das palavras do velho e continuou destruindo todas as 
árvores que encontrava.

Pouco tempo depois, os lavradores começaram a notar que o rio descia com me-
nos água e que cada vez ouviam-se menos os gritos dos papagaios e o canto dos 
melros nas matas.

A caminho de sua chácara, Jacinto continuou pensando no que fazer com os seus 
pezinhos de laranja recém-plantados, já que não tinha água para regá-los. Começa-
va a escurecer e detrás do morro despontava uma lua redonda e amarela. Tal era a 
sua preocupação que nem se deu conta do alvoroço que o seu cãozinho Canijo fez 
ao vê-lo. Mas logo percebeu que o animal estava muito inquieto: grunhia, ladrava, 
cercava o dono e mordia as suas calças, tentando conduzi-lo para o caminho que 
levava ao morro. Jacinto sentiu a angústia de Canijo e decidiu segui-lo. Depois de 
se benzer várias vezes, começou a subir, deixando-se guiar pelo cachorro, que não 
parava de ladrar e grunhir.

Pouco depois, ouviu um ruído: chuiss, chuiss, sibilava um facão derrubando mamo-
nas, sarças e samambaias. De longe, Jacinto avistou o Runcho, que, aproveitando 
a escuridão, estava abrindo uma trilha até um lugar onde havia uns cedros enormes 
que ele desejava derrubar. Com o vento, as folhas das árvores rangiam, dando a 
impressão de que estavam chorando.
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De súbito, a lua se escondeu detrás de uma nuvem e Jacinto não conseguiu enxergar 
mais nada. Canijo parou. Cessou também o ruído do facão na folhagem. A escuridão 
e o silêncio dominaram a floresta e um resplendor surgiu no meio da mata espessa.

O Runcho, como que hipnotizado, deixou cair o facão e se levantou com os olhos 
fixos no resplendor, o qual pouco a pouco foi tomando a forma de uma bela mulher. 
Seus cabelos longos e escuros caíam-lhe sobre os ombros e cobriam-lhe todo o cor-
po. Seus olhos grandes e muito pretos lançavam centelhas de fogo e seus lábios 
delineavam um sorriso feroz. Uma voz repetia:

— Vem... vem... vem...

Tão logo o Runcho conseguiu tocar a mulher, esta soltou uma aguda gargalhada, 
que retumbou no silêncio da noite. Rápida como um raio, sacudiu a cabeça e ime-
diatamente os seus longos cabelos se transformaram num espesso musgo parda-
cento e em grossos cipós que, como serpentes, enroscaram-se no pescoço, nos 
braços e nas pernas do moço.

Jacinto fechou os olhos. Seu coração saltava como louco e suas pernas pareciam 
estar cravadas na terra. Alguns instantes depois, ele ouviu novamente os latidos 
furiosos de Canijo e o ranger das folhas sacudidas pelo vento. Abriu os olhos e 
aproximou-se do Runcho. Estava morto. Um cipó apertava-lhe o pescoço e, ao seu 
lado, estendia-se um rastro de musgo pardacento que se perdia no matagal. Ao 
longe, começou-se a escutar a água do rio que voltava a correr.

Jacinto jamais disse nada a ninguém. Da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar.

Fonte: Contos de Assombração. Trad. Neide T. Maia González. São Paulo: Ática, 1994. 
(Coedição Latino-Americana); Crédito: ©tradução Neide Maia González.

Etapa 3

LENDO E REESCREVENDO CONTOS 
DE ASSOMBRAÇÃO I

ATIVIDADE 3A – REESCRITA COLETIVA 
DE UM CONTO

PARTE I

Objetivos

 � Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a linguagem dos contos e dar-
-lhes instrumentos para que possam escrever esse gênero textual.
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 � Perceber a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita.

 � Desenvolver comportamento escritor: planejar o que irá escrever e reler 
o que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou 
questões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher 
entre várias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto 
escreve etc.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: lousa, quadro, papel pardo, para o professor regis-
trar o texto. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Antes de iniciar a reescrita, os alunos devem escolher um conto do projeto 
de que tenham gostado bastante e relembrá-lo oralmente.

 � Se o conto escolhido tiver sido lido há muito tempo, vale a pena fazer uma 
nova leitura para que os alunos consigam recuperá-lo. Em seguida, incentive-
-os a fazer o reconto oral, retomando o conto parte por parte.

 � A situação criada nessa atividade é chamada de “ditado ao professor”, onde 
o professor (a) é o escriba. Aproveite para discutir com eles o que é preciso 
para deixar o texto bem escrito, cuidando de ortografia, pontuação, aspectos 
de concordância verbal e nominal.

 � Copie esse conto em uma folha grande de papel, para apresentá-lo na próxi-
ma aula e dar continuidade à revisão.
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IMPORTANTE
A reescrita é uma atividade de produção textual com apoio, é a escrita de uma histó-
ria cujo enredo é conhecido e cuja referência é um texto escrito. Quando os alunos 
aprendem o enredo, junto vem também a forma, a linguagem que se usa para escrever, 
diferente da que se usa para falar. A reescrita é a produção de mais uma versão, e não 
a reprodução idêntica. Não é condição para uma atividade de reescrita – nem é dese-
jável – que o aluno memorize o texto. Para reescrever não é necessário decorar: o que 
queremos desenvolver não é a memória, mas a capacidade de produzir um texto em lin-
guagem escrita. O conto tradicional funciona como uma espécie de matriz para a escrita 
de narrativas (...) ao reescrever uma história, um conto, os alunos precisam coordenar 
uma série de tarefas: eles precisam recuperar os acontecimentos, utilizar a linguagem 
que se escreve, organizar junto com os colegas o que querem escrever, controlar o que 
já foi escrito e o que falta escrever.17

Portanto, a proposta não é trabalhar a memória, mas sim possibilitar uma situação 
de produção de texto em que a ideia (o enredo da história) esteja garantida. Assim, 
permitimos que os alunos foquem sua atenção na linguagem escrita, na melhor forma 
de se comunicar com o leitor e se interessem pela leitura do texto, se emocionem, se 
arrepiem, se envolvam com a história. Preocupar-se com esses aspectos relacionados à 
linguagem escrita envolve práticas de comportamento escritor, isto é, implica preocupar-
-se constantemente com o leitor, com a legibilidade do texto.

Tendo como base um texto-fonte – um conto já existente –, podemos mergulhar no texto 
e na maneira de o autor causar o efeito que causa em seus leitores; para tentar resul-
tados equivalentes, podemos recorrer aos mesmos recursos em nossa escrita. Quanto 
mais textos de boa qualidade e de bons autores pudermos conhecer profundamente e 
quanto mais tivermos a chance de imitá-los, produzindo reescritas de seus textos, mais 
condições teremos de criar nossos próprios textos.

Oriente-se pelo que o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil diz a esse respeito18:

Ditar um texto para o professor, para outra criança ou para ser gravado é uma forma de 
viabilizar a produção de textos antes de as crianças saberem grafá-los. É em atividades 
desse tipo que elas começam a participar de um processo de produção de texto escrito, 
construindo conhecimento sobre essa linguagem, antes mesmo que saibam escrever 
autonomamente. Ao participar em atividades conjuntas de escrita, a criança aprende a:

 J repetir palavras ou expressões literais do texto original;
 J controlar o ritmo do que está sendo ditado, quando a fala se ajusta ao tem-

po da escrita;
 J diferenciar as atividades de contar uma história, por exemplo, da atividade de 

ditá-la para o professor, percebendo, portanto, que não se dizem as mesmas 
coisas nem da mesma forma quando se fala e quando se escreve;

17 São Paulo (Estado) Secretaria de Educação. M2U6T4 " Aprender a linguagem que se escreve" In: 
Letra e vida: programa de formação de professores alfabetizadores: coletânea de textos – Módulo 
2. São Paulo, 2007.

18 "Práticas de escrita: orientações didáticas", in: Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, 
vol. 3. Brasília: MEC/SEE, 1998.
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 J retomar o texto escrito pelo professor, a fim de saber o que já está escrito e 
o que ainda falta escrever;

 J considerar o destinatário ausente e a necessidade da clareza do texto para 
que ele possa compreender a mensagem;

 J diferenciar entre o que o texto escrito diz e a intenção que se teve antes de 
escrever;

 J realizar várias versões do texto sobre o qual se trabalha, produzindo altera-
ções que podem afetar tanto o conteúdo como a forma em que foi escrito;

 J considerar o destinatário ausente e a necessidade da clareza do texto para 
que ele possa compreender a mensagem;

 J diferenciar entre o que o texto escrito diz e a intenção que se teve antes de 
escrever;

 J realizar várias versões do texto sobre o qual se trabalha, produzindo altera-
ções que podem afetar tanto o conteúdo como a forma em que foi escrito.

(...) A reelaboração dos textos produzidos, realizada coletivamen-
te com o apoio do professor, faz com que a criança aprenda a 
conceber a escrita como processo, começando a coordenar os 
papéis de produtor e leitor a partir da intervenção do professor 
ou da parceria com outra criança durante o processo de produ-
ção. As crianças e o professor podem tentar melhorar o texto, 
acrescentando, retirando, deslocando ou transformando alguns 
trechos com o objetivo de torná-lo mais legível ao leitor, mais 
claro ou agradável de ler.

PARTE II

Objetivos

 � Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a linguagem dos contos e dar-
-lhes instrumentos para que possam escrever esse gênero textual.

 � Perceber a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita.

 � Desenvolver comportamento escritor: planejar o que irá escrever e reler o 
que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou ques-
tões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher entre vá-
rias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto escreve etc.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   290 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 291

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: texto desenvolvido na aula anterior. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

Encaminhamento

 � Você pode seguir a mesma orientação dada anteriormente.

 � Explique que irão retomar o texto que começaram a escrever juntos, relendo 
o que foi escrito, e ajude-os a avaliar se há trechos confusos que precisam 
ser alterados.

 � Nessa fase, você não precisa se preocupar em tornar o texto perfeito, pois 
ele ainda passará por novas revisões. Leve em conta que os alunos preci-
sam terminar a produção oral do texto, tendo você para grafar; se insistir 
muito nas revisões, eles podem desanimar e perder o interesse pela tarefa.

 � Depois disso, os alunos irão ditar a continuação do conto para você registrar.

ATIVIDADE 3B – REVISÃO

Objetivos

 � Aprender procedimentos de revisão, utilizando alguns recursos discursivos.

 � Compreender a importância da revisão no aprimoramento da linguagem uti-
lizada, considerando características do gênero que está sendo escrito e a 
melhor compreensão de todos que lerão o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: texto desenvolvido na aula anterior. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   291 05/11/14   20:12



292 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Encaminhamento

 � Apresente em cartaz o conto que vocês escreveram coletivamente.

 � Releia o conto produzido e auxilie os alunos a melhorar o texto.

 � A cada atividade de revisão, procure selecionar uma ou duas questões e 
trabalhar em torno delas. No primeiro momento, você pode realizar uma re-
visão do ponto de vista discursivo, ou seja, dos elementos que contribuem 
para tornar a narrativa mais compreensível para o leitor: observar se há algo 
ambíguo, confuso, sem sentido, com lacunas ou repetitivo.

 � Caso você perceba que estão faltando trechos ou há partes confusas, am-
bíguas e sem sentido, evidencie essas questões para os alunos. Mas to-
me cuidado para não dar as respostas, incentive-os a procurar as soluções 
por si mesmos.

 � Faça a revisão no próprio cartaz, com caneta de outra cor, para deixá-la bem 
visível.

 � É importante considerar que a revisão faz parte do processo de produção 
de textos. É uma das tarefas do escritor para buscar tornar o texto cada vez 
melhor, com o intuito de fazer o leitor compreender e mergulhar no universo 
que está criando.

 � Se precisar, reforce a situação comunicativa em que está inserida essa pro-
dução, isto é, que vocês estão escrevendo um conto para o livro que será 
presenteado a alguém especial no dia do lançamento.

 � Saber o porquê, para que e para quem é condição indispensável para os 
alunos perceberem o sentido da situação de produção e revisão do texto.

IMPORTANTE:
(...) não tem sentido, não é produtivo nem eficaz propor a análise de todos 
os problemas do texto ao mesmo tempo só para torná-lo bem escrito de 
imediato – o objetivo é que os alunos desenvolvam a capacidade de revisar 
os próprios textos e, não, tornar perfeito um ou outro texto que seja objeto 
de revisão19.

19 São Paulo (Estado) Secretaria de educação. M2U8T5 "Contribuições à prática pedagógica”, In: 
Letra e vida: programa de formação de professores alfabetizadores: coletânea de textos – Módulo 
2. São Paulo, 2007.
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ATIVIDADE 3C – PREPARAÇÃO 
PARA LEITURA EM VOZ ALTA

Objetivo

 � Aprender a ler em voz alta, considerando o ritmo e a entonação adequados 
para o gênero.

Planejamento

 � Organização do grupo: em pequenos grupos.

 � Materiais necessários: contos de assombração já estudados nesse projeto. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

Encaminhamento

 � Retome o produto final do projeto com os alunos: ler em voz alta no dia do 
lançamento do livro e informá-los que nessa aula começarão a se preparar. 
Para isso irão fazer a leitura de um conto para outra turma escolhida pelo 
(a) professor (a).

 � Divida a turma em grupos, e cada grupo deverá escolher um conto de assom-
bração já estudado para fazer a leitura. Combine um espaço fora da sala de 
aula para que os grupos fiquem afastados um do outro e à vontade. É impor-
tante que treinem a leitura em voz alta para que façam uma boa apresenta-
ção ao público no dia do lançamento.

 � Explique aos alunos que, para ler bem em voz alta, não é preciso ler muito rá-
pido nem excessivamente devagar. Também se deve cuidar para ler num tom 
de voz que todos consigam ouvir e pronunciar com cuidado cada palavra. Todas 
essas dicas são cuidados importantes para garantir uma boa leitura em voz 
alta. Lembre-se de que, nesse momento, a única referência que os alunos têm 
é o professor como modelo. Faça a leitura de um texto de assombração que 
ainda não tenha sido trabalhado com os alunos, pedindo para que os alunos 
prestem bastante atenção a sua entonação de voz e pronúncia das palavras.

 � Peça para que os alunos leiam várias vezes o conto escolhido – todos juntos, 
um de cada vez, por parte etc. – e definam quem do grupo ficará responsável 
pela leitura para os alunos de outra turma. Nesse momento o professor (a) 
deverá circular nos grupos fazendo intervenções.
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 � Combine com os professores das salas escolhidas o horário e o local para 
que um grupo de seus alunos faça a leitura. Antes de começar a apresen-
tação, explique que sua turma está treinando para o lançamento do livro no 
final do bimestre e que será muito importante conhecer a avaliação da pla-
teia e ouvir suas dicas no final da leitura.

 � Terminada a leitura, solicite a avaliação dos alunos da turma visitada. Quando 
voltarem para sua sala, retome a avaliação, abra espaço para comentários 
dos colegas e peça que o grupo que fez a leitura em voz alta na outra turma 
fale de sua experiência.

IMPORTANTE:
Essa atividade supõe que alguns de seus alunos têm condições de ler um 
conto com autonomia e em voz alta – para isso, necessitam estar lendo 
convencionalmente. Se não for essa a realidade de sua turma, é melhor evitar 
tal situação.

A atividade não deve constranger os alunos e sim fazer com que se sintam 
preparados para ler para uma audiência – leitores experientes também 
recorrem a essa estratégia quando querem se preparar para fazer uma 
leitura em público.

Etapa 4

LENDO E REESCREVENDO CONTOS 
DE ASSOMBRAÇÃO II

ATIVIDADE 4A – LEITURA E APRECIAÇÃO 
DE UM CONTO DE ASSOMBRAÇÃO

Objetivos

 � Propiciar aos alunos um momento de leitura de um conto de assombração, 
visando à apreciação da obra e a utilização de estratégias de antecipação e 
verificação do conteúdo do texto.

 � Desenvolver um olhar atento sobre a linguagem e sobre os recursos estilís-
ticos utilizados pelos autores para causar os efeitos desejados.
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Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: cópias de um conto de assombração escolhido. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Explique aos alunos que lerá um conto e eles deverão acompanhar em suas 
cópias refletindo sobre o uso da língua para obter um texto de qualidade: 
claro, diferente, agradável, interessante, instigante, que possa despertar 
emoções, prender a atenção do leitor etc.

 � Se tiver alguma dúvida sobre como proceder no desenvolvimento dessa ati-
vidade, volte à Atividade 2E que tem o mesmo propósito.

 � Antes da leitura do texto informe aos alunos quem é o autor(a) e fale um 
pouco sobre ele.

 � Converse com os alunos sobre o conto e peça para que façam sua avaliação 
na tabela da Atividade 2C e comentem com seus colegas o que acharam.

 � Solicite aos alunos que releiam alguns trechos desse texto para ver como o 
autor usou as palavras para descrever os ambientes assombrados e analisar: 
Que trechos criam suspense e terror? Quais as expressões utilizadas pelo 
autor para passar essa sensação e para embelezar o texto?

ATIVIDADE 4B – REESCRITA COLETIVA 
DE UM CONTO CONHECIDO

PARTE I

Objetivos

 � Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a linguagem dos contos e dar-
-lhes instrumentos para que possam escrever esse gênero textual.

 � Perceber a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita.

 � Desenvolver comportamento escritor: planejar o que irá escrever e reler o 
que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou ques-
tões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher entre vá-
rias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto escreve etc.
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Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: lousa, quadro, papel pardo, para o professor regis-
trar o texto. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Antes de iniciar a reescrita, os alunos devem escolher um conto do projeto 
de que tenham gostado bastante (verificar a tabela) e relembrá-lo oralmente.

 � Se o conto escolhido tiver sido lido há muito tempo, vale a pena fazer uma 
nova leitura para que os alunos consigam recuperá-lo. Em seguida, incentive-
-os a fazer o reconto oral, retomando o conto parte por parte.

 � A situação criada nessa atividade é chamada de “ditado ao professor”, onde 
o professor (a) é o escriba. Aproveite para discutir com eles o que é preciso 
para deixar o texto bem escrito, cuidando de ortografia, pontuação, aspectos 
de concordância verbal e nominal.

 � Copie esse conto em uma folha grande de papel, para apresentá-lo na próxi-
ma aula e dar continuidade à revisão.

 � É importante combinar com os alunos que como você que vai registrar o 
texto, escreverá ortograficamente correto, usará a pontuação necessária e 
discutirá com eles aspectos de concordância verbal e nominal. Oriente-se 
pelo Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil a esse respeito (ver 
citação na Atividade 3A – parte I).

PARTE II

Objetivos 

 � Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a linguagem dos contos e dar-
-lhes instrumentos para que possam escrever esse gênero textual.

 � Perceber a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita.

 � Desenvolver comportamento escritor: planejar o que irá escrever e reler o 
que já escreveu, para verificar se não esqueceu trechos importantes ou ques-
tões que comprometem a coerência e a coesão do texto, escolher entre vá-
rias possibilidades para se começar um texto, revisar enquanto escreve etc.
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Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: texto desenvolvido na aula anterior. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Você pode seguir a mesma orientação dada na atividade anterior.

 � Explique que irão retomar o texto que começaram a escrever juntos, relendo 
o que foi escrito e ajude-os a avaliar se há trechos confusos que precisam 
ser alterados.

 � Nessa fase, você não precisa se preocupar em tornar o texto perfeito, pois 
ele ainda passará por novas revisões. Leve em conta que os alunos preci-
sam terminar a produção oral do texto, tendo você para grafar; se insistir 
muito nas revisões, eles podem desanimar e perder o interesse pela tarefa.

 � Depois disso, os alunos irão ditar a continuação do conto para você registrar.

ATIVIDADE 4C – REVISÃO 
DO CONTO REESCRITO

Objetivos

 � Aprender procedimentos de revisão, utilizando alguns recursos discursivos.

 � Compreender a importância da revisão no aprimoramento da linguagem uti-
lizada, considerando características do gênero que está sendo escrito e a 
melhor compreensão de todos que lerão o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: texto desenvolvido na aula anterior. 

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.
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Encaminhamento

 � Apresente em cartaz o conto que vocês escreveram coletivamente.

 � Releia o conto produzido e auxilie os alunos a melhorar o texto.

 � A cada atividade de revisão, procure selecionar uma ou duas questões e 
trabalhar em torno delas. No primeiro momento, você pode realizar uma re-
visão do ponto de vista discursivo, ou seja, dos elementos que contribuem 
para tornar a narrativa mais compreensível para o leitor: observar se há algo 
ambíguo, confuso, sem sentido, com lacunas ou repetitivo.

 � Caso você perceba que estão faltando trechos ou há partes confusas, am-
bíguas e sem sentido, evidencie essas questões para os alunos. Mas tome 
cuidado para não dar as respostas, incentive-os a procurar soluções por si 
mesmos.

 � Faça a revisão no próprio cartaz, com caneta de outra cor, para deixá-la bem 
visível.

 � É importante considerar que a revisão faz parte do processo de produção 
de textos. É uma das tarefas do escritor para buscar tornar o texto cada vez 
melhor, com o intuito de fazer o leitor compreender e mergulhar no universo 
que está criando.

 � Se precisar, reforce a situação comunicativa em que está inserida essa pro-
dução, isto é, que vocês estão escrevendo um conto para o livro que será 
presenteado a alguém especial no dia do lançamento.

 � Saber o porquê, para que e para quem é condição indispensável para os 
alunos perceberem o sentido da situação de produção e revisão do texto.

Etapa 5

LENDO E REESCREVENDO CONTOS 
DE ASSOMBRAÇÃO III

ATIVIDADE 5A – REESCRITA DE FINAL 
DE UM CONTO – “O TESOURO ENTERRADO” 

Objetivos

 � Desenvolver alguns comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever 
e apoiar-se em textos conhecidos para fazer a reescrita de um conto.
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 � Elaborar a reescrita do final de um conto conhecido, utilizando-se de recursos 
próprios da linguagem dos contos de assombração.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: lousa, quadro, papel pardo, para o professor regis-
trar o texto. 

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Informe aos alunos que você lerá mais um conto de assombração e dessa 
vez o final não será lido e eles deverão criá-lo em duplas.

 � Organize as duplas produtivas. Nesse tipo de atividade, mesmo os alunos que 
ainda não escrevem alfabeticamente têm oportunidade de elaborar oralmente 
o texto, ditando-o para o colega e, além disso, ao acompanharem aquele que 
escreve, também terão acesso a informações importantes sobre a escrita.

 � Leia o conto de assombração “O tesouro enterrado” para os alunos, até 17º 
parágrafo – “Mas um domingo, quando Idelfonsa estava...”. 

 � Peça para os alunos nesse momento reescreverem o final do conto.

 � Enquanto trabalham, circule entre as duplas, dando apoio aos alunos.

 � Após o final das produções, é interessante que combinem uma rodada na sala on-
de as duplas irão ler o final que inventaram e escolher a versão mais assombrosa.

O TESOURO ENTERRADO
Neide Maia González

Numa das ruas que davam na pracinha de Belém, na antiga cidade de Huaraz, 
havia uma casa dos tempos coloniais que sempre estava fechada e que vivia 
cercada de mistérios. Diziam que estava repleta de almas penadas, que era 
uma casa mal-assombrada.

Quando esta história começou, a casa já havia passado por vários donos, des-
de um avaro agiota até o padre da paróquia. Ninguém suportava ficar lá. Diziam 
que estava ocupada por alguém que não se podia ver e que em noites de luar 
provocava um tremendo alvoroço.

De repente, ouviam-se lamentos atrás da porta, objetos incríveis apareciam vo-
ando pelos ares, ouvia-se o ruído de coisas que se quebravam e o tilintar de um 
sino de capela. O mais comum, porém, era se ouvirem os passos apressados 
de alguém que subia e descia escadas: toc, toc, tum; toc, toc, tum... As pesso-
as morriam de medo de passar por ali de noite.
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Certo dia, chegou à cidade uma jovem costureira procurando uma casa para 
morar. A única que lhe convinha, por ficar no centro, era a casa do mistério.

Muito segura, a tal costureira afirmou que não acreditava em fantasmas e alu-
gou o imóvel. Instalou ali a sua oficina, com uma máquina de costura, um gran-
de espelho, cabides e uma mesa de passar a ferro.

Com a costureira moravam uma moreninha chamada Ildefonsa e um cachorri-
nho preto, de nome Salguerito. E foi o pobre do animal que acabou pagando 
o pato, pois o fantasma da casa decidiu fazer das suas com ele: puxava-lhe o 
rabo, as orelhas e vivia empurrando o coitadinho. Dormisse dentro ou dormisse 
fora da casa, à meia-noite Salguerito se punha a uivar de tal modo que dava 
medo. Arqueava o lombo, se arrepiava todo e ficava com os olhos faiscando de 
medo. Só dormia tranquilo na cozinha, ao pé do pilão.

As pessoas costumavam ir bisbilhotar para ver como era a tal costureirinha 
e saber como aqueles três estavam se arrumando na casa mal-assombrada. 
As duas mulheres não demonstravam em absoluto estar assustadas nem se 
davam por vencidas. A única coisa é que tinham que dormir com a lamparina 
acesa e com o cão na cozinha.

O fantasma acabou se cansando de infernizar o animal, mas começou então 
a deixar suas marcas na oficina da costureira: o espelho entortava sem que 
ninguém o tocasse; a máquina de costura começava a costurar sozinha; os 
carretéis caíam e ficavam rolando no chão; desapareciam as tesouras, o alfine-
teiro, o dedal e o caseador; as mulheres sentiam a presença de alguém que as 
seguia o tempo todo e, às vezes, o espelho ficava embaçado, como se alguém 
estivesse se olhando muito próximo dele.

Várias vezes o padre passou pela casa levando água-benta, mas o copinho 
onde ela ficava sempre aparecia misteriosamente entornado.

— Isso não é coisa do diabo — esclareceu o padre. — As coisas do diabo se 
manifestam de outra maneira e acabam com água-benta, invocações ou com a 
santa missa.

Com isso, as mulheres ficaram mais tranquilas.

— O que eu acho é que deve haver alguma coisa enterrada por aí. Dinheiro ou 
joias guardados em algum lugar. Talvez alguma alma penada queira mostrar a 
vocês o lugar em que está o tesouro para poder repousar em paz e, neste caso, 
é preciso ajudá-la — sentenciou o padre.

Havia, nessa época, pelas bandas de Huaraz, um homem que se dedicava a 
procurar tesouros, cujo nome era Floriano. Era famoso e possuía uma larga ex-
periência nesse tipo de trabalho. Chamaram-no muito em segredo e, certo dia, 
chegou sem que ninguém soubesse. Entrou na casa recitando rezas e súplicas, 
mascando coca, fumando cigarros e queimando incenso:

— Alma abençoada, sabemos que estás aqui e que nos ouves. Se queres al-
cançar o reino da paz, mostra-nos onde está enterrado o tesouro. Usa os sinais 
que quiseres, mas comunica-te conosco.

O homem ia de canto em canto repetindo a mesma coisa. Salguerito olhava 
para Floriano, latia e, em seguida, ia se deitar na cozinha, ao pé do pilão.
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Floriano passou dois anos inteiros procurando o tal tesouro. A cada mudança 
de lua, lá estava ele, mas nunca encontrava uma resposta. Removeu o piso da 
casa inteira, bateu em todas as paredes, revistou as janelas e nada. Salguerito 
fazia sempre a mesma coisa: olhava para ele, latia e corria até a cozinha para 
atirar-se ao pé do pilão. Até que um dia Floriano se foi, dizendo que nessa casa 
não havia nenhum tesouro enterrado.

Mas um domingo, quando Ildefonsa estava socando milho no pilão da cozinha 
para fazer pamonhas, seus pés esbarraram numa espécie de alça enterrada. 
Intrigada, a mulher foi cavoucando e cavoucando com uma faca, até que apa-
receu não apenas a alça completa, mas a boca de uma panela de ferro. Era 
exatamente no lugar em que Salguerito costumava se enfiar para dormir e onde 
se atirava sempre que Floriano vinha procurar o tesouro.

Surpresa, Ildefonsa foi correndo chamar a costureira.

— Veja — disse-lhe —, há uma panela enterrada aí embaixo. Imediatamente as 
duas mulheres empurraram o pilão e zás-trás!

Apareceu o tesouro: uma panela repleta de moedas antigas de ouro e prata, 
joias e pedras preciosas dos tempos coloniais. Estava logo ali, à flor da terra, 
junto à pedra de moer.

Dizem que à meia-noite, depois de benzerem a casa, a costureira e Ildefonsa 
saíram da cidade levando consigo não apenas o tesouro encontrado, mas tam-
bém Salguerito, o cãozinho judiado que lhes deu o sinal preciso de onde estava 
enterrado o tesouro.

Nunca mais se soube deles.

Fonte: Contos de Assombração. Trad. Neide T. Maia González. São Paulo: Ática, 1994. 
(Coedição Latino-Americana); Crédito: ©tradução Neide Maia González.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

O tesouro enterrado
Neide Maia González

Numa das ruas que davam na pracinha de Belém, na antiga cidade de Huaraz, havia 
uma casa dos tempos coloniais que sempre estava fechada e que vivia cercada de 
mistérios. Diziam que estava repleta de almas penadas, que era uma casa mal-
-assombrada.
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Quando esta história começou, a casa já havia passado por vários donos, desde 
um avaro agiota até o padre da paróquia. Ninguém suportava ficar lá. Diziam que 
estava ocupada por alguém que não se podia ver e que em noites de luar provocava 
um tremendo alvoroço.

De repente, ouviam-se lamentos atrás da porta, objetos incríveis apareciam voando 
pelos ares, ouvia-se o ruído de coisas que se quebravam e o tilintar de um sino de 
capela. O mais comum, porém, era se ouvirem os passos apressados de alguém 
que subia e descia escadas: toc, toc, tum; toc, toc, tum... As pessoas morriam de 
medo de passar por ali de noite.

Certo dia, chegou à cidade uma jovem costureira procurando uma casa para morar. 
A única que lhe convinha, por ficar no centro, era a casa do mistério.

Muito segura, a tal costureira afirmou que não acreditava em fantasmas e alugou o 
imóvel. Instalou ali a sua oficina, com uma máquina de costura, um grande espelho, 
cabides e uma mesa de passar a ferro.

Com a costureira moravam uma moreninha chamada Ildefonsa e um cachorrinho 
preto, de nome Salguerito. E foi o pobre do animal que acabou pagando o pato, pois 
o fantasma da casa decidiu fazer das suas com ele: puxava-lhe o rabo, as orelhas e 
vivia empurrando o coitadinho. Dormisse dentro ou dormisse fora da casa, à meia-
-noite Salguerito se punha a uivar de tal modo que dava medo. Arqueava o lombo, 
se arrepiava todo e ficava com os olhos faiscando de medo. Só dormia tranquilo na 
cozinha, ao pé do pilão.

As pessoas costumavam ir bisbilhotar para ver como era a tal costureirinha e sa-
ber como aqueles três estavam se arrumando na casa mal-assombrada. As duas 
mulheres não demonstravam em absoluto estar assustadas nem se davam por 
vencidas. A única coisa é que tinham que dormir com a lamparina acesa e com o 
cão na cozinha.

O fantasma acabou se cansando de infernizar o animal, mas começou então a deixar 
suas marcas na oficina da costureira: o espelho entortava sem que ninguém o tocas-
se; a máquina de costura começava a costurar sozinha; os carretéis caíam e ficavam 
rolando no chão; desapareciam as tesouras, o alfineteiro, o dedal e o caseador; as 
mulheres sentiam a presença de alguém que as seguia o tempo todo e, às vezes, o 
espelho ficava embaçado, como se alguém estivesse se olhando muito próximo dele.

Várias vezes o padre passou pela casa levando água-benta, mas o copinho onde ela 
ficava sempre aparecia misteriosamente entornado.

— Isso não é coisa do diabo — esclareceu o padre. — As coisas do diabo se manifes-
tam de outra maneira e acabam com água-benta, invocações ou com a santa missa.

Com isso, as mulheres ficaram mais tranquilas.

— O que eu acho é que deve haver alguma coisa enterrada por aí. Dinheiro ou joias 
guardados em algum lugar. Talvez alguma alma penada queira mostrar a vocês o 
lugar em que está o tesouro para poder repousar em paz e, neste caso, é preciso 
ajudá-la — sentenciou o padre.

Havia, nessa época, pelas bandas de Huaraz, um homem que se dedicava a procu-
rar tesouros, cujo nome era Floriano. Era famoso e possuía uma larga experiência 
nesse tipo de trabalho. Chamaram-no muito em segredo e, certo dia, chegou sem 
que ninguém soubesse. Entrou na casa recitando rezas e súplicas, mascando coca, 
fumando cigarros e queimando incenso:
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— Alma abençoada, sabemos que estás aqui e que nos ouves. Se queres alcançar 
o reino da paz, mostra-nos onde está enterrado o tesouro. Usa os sinais que quise-
res, mas comunica-te conosco.

O homem ia de canto em canto repetindo a mesma coisa. Salguerito olhava para 
Floriano, latia e, em seguida, ia se deitar na cozinha, ao pé do pilão.

Floriano passou dois anos inteiros procurando o tal tesouro. A cada mudança de lua, lá 
estava ele, mas nunca encontrava uma resposta. Removeu o piso da casa inteira, ba-
teu em todas as paredes, revistou as janelas e nada. Salguerito fazia sempre a mesma 
coisa: olhava para ele, latia e corria até a cozinha para atirar-se ao pé do pilão. Até que 
um dia Floriano se foi, dizendo que nessa casa não havia nenhum tesouro enterrado.

Mas um domingo, quando Ildefonsa estava socando milho no pilão da cozinha para 
fazer pamonhas [...]

Fonte: Contos de Assombração. Trad. Neide T. Maia González. São Paulo: Ática, 1994. 
(Coedição Latino-Americana); Crédito: ©tradução Neide Maia González.

ATIVIDADE 5B – REESCRITA INDIVIDUAL 
DE UM CONTO CONHECIDO

PARTE I

Objetivos

 � Desenvolver alguns comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever 
e apoiar-se em textos conhecidos para fazer a reescrita de um conto.

 � Elaborar reescrita de um conto conhecido, utilizando-se de recursos próprios 
da linguagem dos contos de assombração.
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Planejamento

 � Organização do grupo: individual.

 � Material necessário: texto da tabela escolhido pelos alunos

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Retome a tabela de contos para que os alunos possam escolher aquele que 
irão reescrever.

 � Os alunos vão produzir o primeiro texto inteiro escolhido por eles para reescrever. 
Essa tarefa lhes coloca muitos desafios. Pense no conjunto de sua classe e, se con-
siderar que para alguns alunos o desafio é muito grande, peça-lhes que reescrevam 
apenas uma parte (selecione uma página na qual não esteja o início, o desenrolar 
ou mesmo o final do conflito e mostre para eles a parte que devem reescrever).

 � Prepare-se com antecedência, planejando boas questões para fazer a eles 
durante a escrita.

PARTE II

Objetivos

 � Desenvolver alguns comportamentos de escritor: planejar o que irá escrever 
e apoiar-se em textos conhecidos para fazer a reescrita de um conto.

 � Elaborar reescrita de um conto conhecido, utilizando-se de recursos próprios 
da linguagem dos contos de assombração.

Planejamento

 � Organização do grupo: individual.

 � Material necessário: texto produzido pelos alunos na Atividade 5B – parte I

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Explique que irão retomar o texto que começaram a escrever, relendo o que 
foi escrito e dando continuidade.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   304 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 305

 � Oriente-os de que são escritores desse conto, que será lido por pessoas que 
precisam entender toda a sequência da história e dos fatos. Portanto, o tex-
to deve ficar bem claro para o leitor e com cara de conto de assombração.

PARTE III – REVISÃO

Objetivos

 � Revisar seus textos.

 � Refletir sobre os aspectos discursivos, buscando melhorar a linguagem en-
quanto escreve, considerando características do gênero que está sendo es-
crito e a melhor compreensão daqueles que lerão o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: individual.

 � Material necessário: conto elaborado na atividade anterior.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Antes da aula, é preciso que você assinale no texto dos alunos algumas 
questões relacionadas à linguagem, principalmente as que comprometem a 
progressão temática do final do texto. Marque o que esteja comprometido e 
escreva um pequeno bilhete sugerindo alterações. 

 � Proponha a situação de revisão de texto já utilizada, com os recursos e pro-
cedimentos citados nas atividades anteriores.

 � Provavelmente, os alunos que ainda não produzem escritas convencionais não 
chegaram a concluir os textos e, mesmo que tenham terminado, talvez não 
consigam resgatá-los para uma revisão. Nesse caso, uma alternativa é você 
assumir o papel de revisor(a), como escriba.

 � Organize um agrupamento com esses alunos que ainda não escrevem con-
vencionalmente, selecione uma de suas produções e ajude-os a recuperar as 
ideias; discuta as possibilidades de melhorar o texto e faça a revisão cole-
tiva, como escritor(a) dos alunos.
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ATIVIDADE 5C – REVISÃO DE TEXTO 
DE OUTRO COLEGA

Objetivos

 � Revisar seus textos.

 � Refletir sobre os aspectos discursivos, buscando melhorar a linguagem en-
quanto escreve, considerando características do gênero que está sendo es-
crito e a melhor compreensão daqueles que lerão o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: individual.

 � Material necessário: conto de um colega revisado na atividade anterior.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Sugira que melhorem os textos pensando em deixá-los mais bonitos (ou, 
nesse caso, mais assombrosos) e de leitura mais agradável.

 � Aqui você pode descobrir o que seus alunos são capazes de fazer sem a sua 
ajuda, ou seja, avaliar o que já aprenderam sobre a linguagem que se escreve 
e sobre procedimentos de escritor – que envolvem também a revisão durante 
a produção e ao final dela.

 � Mesmo após essa revisão feita pelos alunos, é provável que ainda seja ne-
cessário um olhar seu, com dicas a respeito do que podem melhorar.

 � Para a revisão a ser feita pelos alunos que ainda não produzem escritas 
convencionais, siga a orientação sugerida na proposta da atividade anterior.
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Etapa 6

REVISÕES FINAIS E CONFECÇÃO 
DO PRODUTO FINAL

ATIVIDADE 6A – ÚLTIMA REVISÃO  
DO TEXTO E ENSAIO PARA LEITURA  

EM VOZ ALTA

Objetivos

 � Revisar seus textos.

 � Refletir sobre os aspectos discursivos, buscando melhorar a linguagem en-
quanto escreve, considerando características do gênero que está sendo es-
crito e a melhor compreensão daqueles que lerão o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: individual.

 � Material necessário: conto de um colega revisado na atividade anterior.

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

Encaminhamento

 � Antes da aula, é preciso que você assinale no texto dos alunos, por meio 
de bilhetes, algumas dicas importantes para auxiliá-los na última revisão do 
conto escrito anteriormente.

 � Os alunos, após lerem o bilhete com as suas anotações, deverão retomar 
seu conto para o melhorarem seguindo suas dicas. 

 � Ao final da atividade, como o texto terá leitores externos à escola, é impor-
tante que você corrija os erros que os próprios alunos não puderem corrigir.

 � Depois da correção, compartilhe com eles as alterações feitas por você. Es-
sa pode ser uma boa situação de aprendizagem, na qual eles vão observar 
pontos em que não haviam pensado antes.
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 � Separe um momento para os alunos decidirem como será realizada a leitura 
no dia do lançamento do livro. Se preferirem, podem dividir o conto para que 
cada um da sala leia um trecho ou, ainda, optar pela leitura de uma única 
pessoa ou de uma dupla etc. Isso ficará a critério da turma. O importante é 
que a leitura seja bem ensaiada.

 � Depois dos acertos, é o momento de fazer uma tabela coletiva anotando os 
contos escolhidos e os nomes dos colegas que irão lê-lo no dia do lança-
mento do livro. Peça que os alunos copiem essa tabela no caderno para que 
todos tenham essas informações.

 � É importante que os colegas escolhidos leiam em classe para que todos 
possam ajudá-los a aprimorar a leitura.

 � Utilize os critérios a seguir para avaliar as leituras:

1. Volume da voz: se durante a leitura a voz esteve muito baixa, muito alta ou 
em volume adequado.

2. Entonação: se o texto foi lido com entonação que envolvesse o ouvinte ou 
de forma monótona.

3. Fluência: se foi lido de forma fluente ou “de soquinho”, ou seja, com mui-
tas paradas entre as palavras.

4. Postura: se o leitor manteve boa postura perante os ouvintes ou precisa 
melhorar alguma coisa.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje, o(a) professor(a) vai entregar um bilhete com algumas dicas importan-
tes para auxiliar você e seu colega de dupla na última revisão do conto escrito an-
teriormente.

Depois de lerem o bilhete, retomem seu conto e o melhorem seguindo as dicas 
do(a) professor(a). Entreguem novamente o texto de vocês ao(à) professor(a), pois 
ele(a) fará a revisão final para que fique bem bacana para compor o livro.

Preparação da leitura do conto
Você e os colegas do seu grupo devem ter treinado e preparado bastante a leitura 
em voz alta do conto escolhido por vocês. Hoje deverão se reunir e decidir como 
será realizada a leitura no dia do lançamento do livro. Se preferirem, podem dividir 
o conto para que cada um da sala leia um trecho ou, ainda, optar pela leitura de 
uma única pessoa ou de uma dupla etc. Isso fica a critério de vocês. O importante 
é que a leitura seja bem ensaiada.

Depois dos acertos, compartilhem com a classe como será realizada a leitura nos 
grupos e façam na tabela a seguir, anotações dos contos escolhidos e os nomes dos 
colegas que irão lê-lo no dia do lançamento do livro.
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NOMES DOS CONTOS NOMES DOS ALUNOS

É importante que os colegas escolhidos leiam em classe para que todos pos-
sam ajudá-los a aprimorar a leitura.

ATIVIDADE 6B – PASSANDO A LIMPO 
O TEXTO E FAZENDO AS ILUSTRAÇÕES

Objetivo

 � Considerar a importância da apresentação do texto: a diagramação, a limpeza, 
o traçado e a legibilidade das letras, para favorecer a comunicação com o leitor.

Planejamento

 � Organização do grupo: individual.

 � Materiais necessários: textos elaborados pelos alunos, já revisados.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamento

 � Explique aos alunos que deverão passar a limpo o texto revisado.

 � Caminhe pela classe orientando, esclarecendo as dúvidas ou observando 
descuidos com a qualidade dessa produção, que já é parte do produto final.
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 � Quando terminarem, oriente-os para reler todo o texto e depois os acompa-
nhe em nova leitura. A seguir, proponha que iniciem as ilustrações do conto 
reescrito. É preciso combinar quantas imagens cada aluno vai produzir.

 � Selecione, na sala de leitura ou no acervo da classe, livros com diferentes 
tipos de ilustração (desenhos, aquarelas, colagens etc.) e analise-os com os 
alunos, oferecendo-lhes repertório para ilustrar o próprio livro.

 � Chame a atenção para a importância da complementaridade entre a ilustra-
ção e o texto. Se for possível, estabeleça uma parceria com o professor de 
Arte para esse trabalho.

 � Deve-se fazer um planejamento para realizar as ilustrações:

 J cada aluno vai dividir a história e ilustrar cada uma dessas passagens 
(proponha a realização de, no máximo, cinco ilustrações);

 J para montar o livro, cada passagem da história deverá acompanhar a 
ilustração correspondente. Oriente os alunos a passar a limpo por tre-
chos e de acordo com as imagens produzidas.

ATIVIDADE 6C – ORGANIZAÇÃO 
DO LIVRO PARA SER LANÇADO

Objetivos

 � Organizar um livro sobre o assunto tratado.

 � Revisar a organização do livro “Contos de assombração”.

 � Explorar livros de contos, com atenção aos aspectos organizativos (capa, 
contracapa, sumário, dedicatória etc.) e estéticos.

Planejamento

 � Organização do grupo: em roda, para que possam observar o livro.

 � Materiais necessários: textos elaborados pelos alunos, já revisados e ilus-
trados.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamento

 � Prepare com os alunos a finalização do livro e o lançamento. Mostre-lhes li-
vros com diferentes apresentações, para servir-lhes de modelo.

 � Em roda, mostre um livro escolhido anteriormente por você. Peça para que 
observem a capa, se possui o título do projeto, se apresenta o nome dos 
alunos, se há ilustração.

 � Depois, peça para que observem a contracapa.

 � Em seguida, peça aos alunos para observarem se todas as cantigas estão 
no caderno/livro.

 � Em seguida, faça uma lista com os alunos dos contos de assombração que 
estão no livro, sempre fazendo os questionamentos referentes ao aspecto 
da reflexão do sistema de escrita. Chame a atenção dos alunos para o fato 
de que os contos devem aparecer na lista de acordo com a ordem em que 
aparecem no livro, mostrando a eles como é a característica do sumário.

 � O sumário está sempre no início, já o índice vem por último no livro, alerte-
-os para esse aspecto.

 � Após a escrita da lista na lousa, peça aos alunos para copiarem, circule pela 
classe sempre observando se os alunos estão fazendo a cópia da lista sem 
esquecer de nenhum, principalmente da ordem em que estão. Peça a um 
aluno para fazer o sumário no livro coletivo.

 � Para a encadernação, sugerimos que você prepare cartolinas coloridas, cor-
tadas do tamanho das páginas, que podem servir como capas.

 � Explique aos alunos como pode ser a dedicatória.

ATIVIDADE 6D – PLANEJAMENTO DO 
ENCONTRO DE LANÇAMENTO DO LIVRO

Objetivo

 � Organizar o momento de encontro com os convidados.

Planejamento

 � Organização do grupo: atividade coletiva com mesas organizadas em semi-
círculo.

 � Material necessário: papel para a confecção dos convites.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamento

 � Decida a data mais adequada, escolha o local e planeje a decoração.

 � Oriente os alunos na confecção do convite que será entregue à pessoa ou 
às pessoas que querem chamar para o lançamento.

 � Estabelecer alguns combinados sobre o momento da visita dos convidados, 
como, por exemplo: receber cordialmente o convidado; permanecer em silên-
cio durante a apresentação; agradecer a disponibilidade do convidado para 
ir à escola, entre outros.

 � Eleja algumas crianças que ficarão responsáveis por explicar o projeto e o mo-
tivo do encontro e outras para fazerem as leituras dos textos. Essa escolha 
pode acontecer por sorteio; indicação, considerando o perfil do aluno; ou mes-
mo pelo desejo do aluno. Registre o nome do aluno escolhido no calendário.

 � É importante que diferentes crianças desempenhem esse papel de explicar o 
projeto ou fazer as leituras; para tanto, é necessário fazer um rodízio a cada 
vez que um convidado for à escola.

 � Façam o convite coletivamente, nessa situação é importante que você profes-
sor (a) seja o escriba. Após a conclusão do texto os alunos deverão copiar o 
convite, para entregar a seus convidados.

ATIVIDADE 6E – LANÇAMENTO DO LIVRO

Objetivo

 � Participar de evento coletivo de apresentação final do projeto.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: livro produzido pelos alunos.

 � Duração aproximada: duas aulas 50 minutos.
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Encaminhamento

 � Organize o espaço em que receberão os convidados, expondo os trabalhos 
realizados e as etapas do projeto.

 � Conforme o combinado na Atividade 6D, inicie a apresentação pelos alunos 
que farão a explicação sobre o projeto e as suas etapas. Depois comecem 
as leituras dos textos de assombração.

 � É importante que nesse momento tenha algum responsável da Equipe de 
Gestão para receber o livro que fará parte do acervo da biblioteca da escola.

 � Deixe um momento para que os alunos e convidados conversem sobre como 
foi a experiência de participar desse projeto.
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Ler para saber mais 
sobre o corpo humano

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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Ler para saber mais 
sobre nosso corpo 

Como define Delia Lerner:20 

As sequências de atividades estão direcionadas para se ler 
com as crianças diferentes exemplares de um mesmo gê-
nero ou subgênero (poemas, contos de aventuras, contos 
fantásticos...), diferentes obras de um mesmo autor ou di-
ferentes textos sobre um mesmo tema (...) as sequências 
incluem situações de leitura cujo único propósito explícito 
– compartilhado com as crianças – é ler.

A sequência de atividades proposta envolve ler diferentes exemplos de um 
mesmo gênero (divulgação científica), sobre um mesmo tema (curiosidades sobre 
nosso corpo), compartilhando com os alunos o propósito da leitura. 

Os objetivos dessa sequência são os seguintes: aprender mais sobre textos de 
divulgação científica; aprender procedimentos de leitor competente (o aprendizado 
da leitura envolve aprender procedimentos de leitor); e, complementando, conhecer 
informações importantes e interessantes sobre nosso corpo.

O foco dessa sequência de atividades é a leitura e, não, a produção de textos. 
Embora em algumas situações os alunos sejam convidados a escrever, o uso da 
escrita está de maneira geral a serviço da organização das informações adquiridas 
a partir da leitura. A intenção é levar os alunos a aprofundar sua compreensão dos 
textos de divulgação científica que lerem.

Outro intuito ainda é incentivar os alunos a sentir vontade de aprender mais 
sobre o corpo humano. Esse tema foi escolhido por ser um assunto de interesse 
deles e por ser também relevante como conteúdo de Ciências Naturais. No entanto, 
é importante destacar que o foco dessa sequência de atividades é a leitura (Língua 
Portuguesa) e, não, as Ciências Naturais. 

Para saber mais sobre sequência de atividades e práticas de leitura, leia os 
Blocos 3 e 7 do Guia de Estudos para Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo.

20 Lerner, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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Objetivos

 � Aprender a ler textos de divulgação científica.

 � Ler os textos de divulgação científica, saber localizar informações e identificar 
as ideias principais em função do objetivo da leitura.

 � Reconhecer os textos de divulgação científica como valiosas fontes de in-
formação.

 � Identificar os portadores desse tipo de texto.

 � Adquirir informações curiosas e interessantes sobre nosso corpo, gerando a 
vontade de aprender mais sobre o assunto.

É importante que os alunos tenham acesso a uma grande variedade de tex-
tos de divulgação científica, podendo compará-los com outros textos em relação à 
linguagem utilizada, à organização das informações em blocos, qual é sua utilidade 
etc. Para isso, procure apresentar a eles livros e outras publicações com esse tipo 
de texto e converse com a classe, após a leitura, sobre sua funcionalidade – onde 
poderiam ser encontrados etc.

Selecione, na biblioteca da escola, livros que abordem o corpo humano para 
mostrar textos e imagens sobre o tema. Mesmo que os alunos ainda não tenham 
condições de ler os textos com autonomia, você pode solicitar--lhes que leiam o tí-
tulo, os subtítulos e até mesmo trechos para os colegas que ainda não estiverem 
alfabéticos. 

Por meio de sua leitura em voz alta, os alunos têm acesso a textos com fun-
ção informativa e começam a desenvolver procedimentos importantes para a leitu-
ra desse tipo de texto. Além disso, poderão compreender a função desses textos 
e algumas de suas características, o que facilitará o domínio de sua leitura poste-
riormente, nos anos finais do Ensino Fundamental – já que esse gênero é de uso 
intenso e espera-se que os alunos tenham autonomia para lidar com ele. O contato 
frequente é fundamental nesse aprendizado, e esse é mais um dos motivos que nos 
levaram a incluir os artigos de divulgação científica no planejamento da sequência 
de atividades de leitura.

Quadro de organização da sequência didática

Atividades

Atividade 1 – Ter dentes saudáveis é uma questão de sorte?
Atividade 2 – Dor de dente na aldeia?
Atividade 3 – Por que a gente respira?
Atividade 4 – Por que nosso coração bate mais forte quando nos movimentamos?
Atividade 5 – Como cresce nosso cabelo?
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Atividade 6 – Por que nosso corpo se modifica com o passar dos anos?
Atividade 7 – Por que nosso corpo exala cheiros?
Atividade 8 – Como conseguimos falar?
Atividade 9 – O que é puberdade?
Atividade 10 – Você sabe o que significa aids?
Atividade 11 – Construindo um mural sobre o nosso corpo – “Você sabia?”

ATIVIDADE 1 – TER DENTES SAUDÁVEIS 
É UMA QUESTÃO DE SORTE?

Objetivos

 � Estabelecer o contato dos alunos com a prática de ler para saber mais sobre 
determinado assunto, no caso, como ter dentes saudáveis.

 � Organizar informações.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante todas as hipóteses que os alunos têm sobre a per-
gunta acima – “Ter dentes saudáveis é uma questão de sorte?". Os alunos 
precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento de intera-
ção, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, as diversas opiniões 
que forem dadas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Escute com atenção a leitura deste texto pelo(a) professor(a): 

Você vai ler agora um trecho de um diá-
rio publicado: “DIÁRIO DE UM ADOLESCENTE 
HIPOCONDRÍACO”, que foi escrito por Aidan 
Macfarlane e Ann McPherson. Para começar, 
junto com o(a) professor(a), procure no dicioná-
rio o que quer dizer a palavra HIPOCONDRÍACO. 
Pois bem, o personagem principal deste livro é 
Peter Payne, um adolescente com mania de do-
ença... Ele é inglês e vive em Londres.

Se puder, leia este livro, porque você irá 
se divertir bastante!

Quarta-feira, 23 de outubro

“A minha mãe levou a gente ao dentista. [...] Eu 
detesto dentista. Eles conseguem mentir mais do que os 
políticos. Prometem que não vai dar para sentir nada, 
mas você sai de lá morrendo de dor e com a impressão 
de que os seus lábios estão do tamanho do traseiro de 
um gorila. Alguns ainda têm algo de humano. Que 
nem esse dentista novo em que fui. Ele é legal. No 
consultório dele tem um monte de modelos de nave 
espacial e ele fica contando piada o tempo todo. [...] 
Ele diz que é um saco ficar tratando de dentes podres 
todo dia só porque as pessoas não se dão ao trabalho de 
cuidar deles direito. [...]
[...] Tive que fazer uma obturação. O pior foi quando 
ele enfiou um monte de pedaços de algodão, um sugador 
e uma broca na minha boca, tudo ao mesmo tempo.
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Pensei que fosse me afogar no meu próprio cuspe. [...]
Disse que basta escovar os dentes com cuidado. [...] Se 
todo mundo fizesse isso e parasse de comer doces a toda hora, 
[...] quase não ia ter problemas de dente. Se o governo 
botasse flúor na água, [...] também ia melhorar.” [...]

Crédito: Aidan Macfarlane e Ann McPherson. Diário de um adolescente hipocondríaco. 
Trad. André Cardoso. São Paulo: Editora 34, 1995. p. 142/145.

Para saber mais…

O cuidado com os dentes é fundamental para a manutenção 
da saúde. Af inal, quem não quer ter uma boca cheirosa 

e dentes fortes, brancos, bonitos e saudáveis? 
O segredo é a higiene diária.

Cárie
Quando nos 
alimentamos, restos 
de comida sempre 
permanecem nos 
dentes. Se não 
forem removidos pela 
escovação e pelo uso do 
fio-dental, as bactérias 
presentes na boca 
podem provocar cáries. 
Os micro-organismos 
atacam o revestimento 
dos dentes (esmalte) 
e vão penetrando no 
seu interior, causando 
buracos e dor. Alimentos 
ricos em açúcar (balas, 
doces e chicletes) são 
os que mais favorecem 
o surgimento de cáries.

Placas
A placa bacteriana é 
o “conjunto” de micro -
-organismos que se 
forma na boca e na 
língua, quando deixamos 
de escovar e passar 
fio-dental regularmente 
nos dentes. Além de 
cáries, as bactérias 
lesam também as 
gengivas cujos sinais do 
problema são dores e 
sangramentos. Se este 
processo inflamatório 
não for combatido, a 
gengiva e o osso que 
seguram os dentes 
ficam prejudicados. E 
os dentes começam a 
amolecer e a cair.

Flúor
Substância natural, o 
flúor confere força e 
resistência aos dentes 
e ossos do nosso 
corpo. É fundamental 
para combater a 
placa bacteriana e é 
encontrado em vários 
alimentos, como nozes, 
ovos, peixes e também 
na água que chega 
pelas torneiras. Lembre -
-se: a saúde começa 
sempre pela boca!

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Agora que você já ouviu a leitura, converse com o(a) professor(a) e colegas 
sobre o que vocês aprenderam e organizem essas informações em uma lista com 
dicas para bons cuidados com os dentes.

Caso sinta necessidade, busque mais informações sobre o assunto.
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ATIVIDADE 2 – DOR DE DENTE NA ALDEIA?

Objetivos

 � Estabelecer o contato dos alunos com a leitura de pesquisas científicas.

 � Organizar informações.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J O que são cáries?

 J Todos os povos podem ter cáries?

 J Será que há povos que têm menos cáries?

 J Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o mo-
mento de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, 
as diversas opiniões que forem dadas.

O texto que será lido pelo(a) professor(a) apresenta uma pesquisa que traz 
duas informações relevantes:

a. por que os índios passaram a ter cáries;

b. quais hábitos da cultura indígena previnem a formação de cáries.

Durante a leitura, preste atenção às informações que podem ajudar a desco-
brir por que os índios passaram a ter cáries e como seus hábitos culturais podem 
preveni-las.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Durante a leitura, preste atenção às informações que podem ajudar a desco-
brir por que os índios passaram a ter cáries e como seus hábitos culturais podem 
preveni-las.

Um pesquisador estuda desde 1997 a saúde bucal dos 
índios, para saber se eles também têm cárie

Cathia Abreu

Quando bate aquela dor de dente, já sabemos do que se trata: cárie! Afinal, todos 
os povos, de qualquer parte do mundo, podem sofrer desse mal que aparece 
por causa de microrganismos que há na boca. Eles se alimentam dos restos de 
comida deixados nos dentes e, nesse processo, geram ácidos, que os destroem, 
criando as cáries.

Para não enfrentar esse problema, é preciso cuidar da saúde da boca. A receita 
é simples – e tenho certeza de que você conhece: ir ao dentista, escovar os 
dentes, passar fio dental... Pudera! Na nossa sociedade, tudo isso já é natural, 
pois é algo que aprendemos desde pequenos. Mas você já se perguntou se os 
índios, vivendo no meio da mata e com hábitos diferentes, têm cáries?

O dentista Rui Arantes levantou essa questão e foi atrás da resposta. Para sa-
ber como anda a saúde bucal dos povos indígenas, ele percorre, desde 1997, 
várias aldeias dos índios Xavante, no Estado de Mato Grosso.[...]

Rui examinou os dentes dos índios e fez um levantamento de casos de dentes 
cariados ou perdidos e doenças da gengiva. Ele constatou que, nas áreas em 
que os índios tiveram mais contato com a sociedade não índia, transformando 
seus hábitos de vida, a população apresentava mais cáries. Já os indígenas que, 
apesar do contato com outra sociedade, preservaram sua tradição, tinham menor 
índice da doença.

“Por tradição, os xavantes praticavam a caça e a coleta de frutos e raízes, 
cultivavam milho, feijão e abóbora”, conta Rui. “Mas a alimentação mudou em 
algumas aldeias quando os índios, com a renda da venda de artesanato e ou-
tros recursos, começaram a consumir produtos industrializados, como açúcar 
de cana, sucos, biscoitos, refrigerantes e outros alimentos, como o macarrão.”

O dentista, no entanto, revela que, em algumas regiões, onde a alimentação 
indígena é pastosa – composta por mingaus de mandioca ou de milho, além de 
muito mel –, os índios já apresentavam cáries antes do contato com outra so-
ciedade. Isso porque esses alimentos são à base de amido – uma substância 
que, quando ingerida, se transforma em açúcar em nosso organismo –, o que 
favorece o surgimento de cáries.
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Seja resultado do contato com a nossa sociedade ou não, o fato é que o surgi-
mento de cáries em certas aldeias se torna um problema grave porque, diferen-
temente de nós, os índios não têm como preveni-las, por falta de acesso aos 
produtos de higiene, como o creme dental ou a água com flúor – um elemento 
que atua nos dentes e dificulta a perda de cálcio, uma das causas das cáries.

Para prevenir a cárie, escovar os dentes e manter uma boa higiene bucal continu-
am sendo a melhor receita!

Se você, porém, quer saber por que os dentes dos índios que mantiveram suas 
tradições permaneceram saudáveis, mesmo sem produtos de higiene, aqui vai a 
resposta: o segredo está na mastigação. Algumas frutas e certos legumes crus 
precisam ser bem triturados e, com isso, provocam a autolimpeza dos dentes. 
“A mistura dos movimentos dos dentes, dos alimentos e da nossa saliva, es-
timulados pela mastigação, ajuda a remover a placa bacteriana: a camada de 
bactérias que se forma no dente e provoca a cárie”, conta Rui. [...]

Texto retirado de www.chc.org.br. Cathia Abreu/ Instituto Ciência Hoje/RJ.

Discuta as seguintes questões com seus colegas e professor(a) e, juntos, or-
ganizem as explicações:

a. Por que os índios passaram a ter cáries?

b. Quais hábitos da cultura indígena previnem a formação de cáries?

ATIVIDADE 3 – POR QUE A GENTE RESPIRA?

Objetivo

 � Estabelecer o contato dos alunos com a prática de ler para estudar textos de 
divulgação científica que circulam na internet, com foco no tema respiração.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.
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Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J Para que respiramos?

 J Como respiramos?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento 
de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, as diversas 
opiniões que forem dadas.

 � Em uma leitura como essa, é normal que surjam dúvidas. Procurem ficar aten-
tos ao texto, pois algumas dessas dúvidas poderão ser esclarecidas durante 
a leitura. No final, seu(sua) professor(a) anotará as que ainda restarem na 
lousa e os ajudará a encontrar as respostas.

Atividade do aluno

Leia com atenção o texto, pois algumas dúvidas poderão ser esclarecidas du-
rante a leitura. 

Respiração
Costumamos lembrar do nosso par de brônquios quando eles se inflamam e pro-
vocam falta de ar (bronquite). Situados dentro da cavidade pulmonar e da caixa 
torácica, o brônquio direito e o esquerdo dão continuidade a uma rede interna de 
dutos por onde o ar percorre caminhos que se afinam progressivamente, até che-
garem nos alvéolos, locais em que são feitas as trocas gasosas na respiração.

De modo involuntário e permanente, durante o repouso ou em qualquer atividade, 
ao longo do dia e da noite, o organismo humano faz trocas gasosas. De modo ge-
ral, inspirar e expirar é o processo de eliminação do gás carbônico produzido pelos 
milhões de células do corpo durante a respiração – e também é a reposição do 
oxigênio no organismo, o “combustível” de todos os processos corporais.

Quando o coração bate, faz circular o sangue pelas veias e artérias. O sangue, 
dentre outras funções, é responsável pelo transporte por todo o corpo dos 
gases envolvidos na respiração (oxigênio e gás carbônico) e também de outras 
substâncias vitais.

O caminho do ar até as células
Quando entra no corpo pela boca, o ar não é filtrado. Quando vem pelas nari-
nas, encontra nos pelos um anteparo. Aliás, a função deles é essa mesmo: re-
ter impurezas e impedir que essas cheguem nos pulmões. O espirro é um com-
portamento do corpo involuntário, como a respiração, e tem função parecida 
com a dos pelos: serve para expulsar substâncias que vêm com o ar inspirado.
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Uma vez dentro do nosso corpo, o ar passa por um grande túnel, cheio de cavi-
dades. Depois dos pelos, a segunda barreira é a glote, cuja função é bloquear a 
passagem de alimentos e garantir que apenas ar entre. Na sequência, vem outro 
obstáculo, a laringe, cuja abertura abriga as cordas vocais e nos permite falar.

Por fim, a traqueia é o último ponto de passagem do ar antes de chegar aos 
pulmões, assim como é o primeiro quando o ar está saindo, quando expiramos. 
Assim como o nariz, a traqueia tem pelos, cuja função também é impedir a 
passagem de partículas para os pulmões.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 4 – POR QUE NOSSO CORAÇÃO 
BATE MAIS FORTE QUANDO NOS 

MOVIMENTAMOS?

Objetivos

 � Estabelecer, mais uma vez, o contato dos alunos com a prática de ler para 
estudar textos de divulgação científica que circulam na internet, dessa vez, 
com foco no tema circulação.

 � Organizar roteiro de pesquisa. 

 � Pesquisar para aprofundar um conhecimento.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   328 05/11/14   20:12



RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO 329

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante todas as hipóteses que os alunos têm sobre a per-
gunta acima – “Por que nosso coração bate mais forte quando nos movimen-
tamos?”. Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante 
o momento de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, 
as diversas opiniões que forem dadas.

 � Após a leitura do texto, levante os questionamentos dos alunos e as dúvidas 
e proponha a eles uma pesquisa na sala de leitura/biblioteca da escola ou 
pública/internet para aprofundar seus conhecimentos sobre a circulação. 
Para isso, auxilie-os a preparar um roteiro de pesquisa.

 � Em uma leitura como essa, é normal que surjam dúvidas. Procurem ficar atentos 
ao texto, pois algumas dessas dúvidas poderão ser esclarecidas durante a 
leitura. No final, anote as que ainda restarem na lousa e os ajudará a encon-
trar as respostas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com atenção o texto, pois algumas dúvidas poderão ser esclarecidas du-
rante a leitura.

Circulação – caminhos do sangue
Formado por um conjunto de músculos que se contraem e relaxam ininterrupta-
mente, o coração é um órgão único no corpo humano: acompanha e dita o ritmo 
da nossa vida. Fica localizado no meio do peito, entre os pulmões e dentro da 
chamada caixa torácica, ligeiramente deslocado para a esquerda.

Em média, um homem adulto possui 5,5 litros de sangue. Ao bater, o coração 
bombeia o sangue e o faz circular para todas as células do organismo, alimentan-
do-as e possibilitando as trocas gasosas, que são vitais e realizadas no interior 
dos dois pulmões. 

Quando nos exercitamos ou praticamos esportes, há um aumento no gasto 
e na necessidade de energia pelo organismo. Assim, o sistema circulatório, 
composto pelo coração e vasos sanguíneos (veias e artérias), responsável pelo 
transporte de diversas substâncias pelo organismo, acelera seu trabalho.

Assim como a água potável chega às torneiras domésticas diretamente da estação 
de tratamento, o sistema circulatório humano tem também suas ligações internas. 
No coração o sangue, com o gás carbônico proveniente da respiração, chega pelas 
veias. E pelas artérias é redistribuído com oxigênio para todo o organismo.
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A parte líquida do sangue é chamada de plasma e contém dois tipos de células: 
glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Os primeiros transportam oxigênio; os 
segundos, ajudam o sistema imunológico, combatendo micro-organismos como 
vírus e bactérias que provocam doenças. Além deles, há ainda as plaquetas, 
que ajudam na coagulação do sangue e na reconstituição dos tecidos danifica-
dos, quando, por exemplo, nos cortamos. 

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 5 – COMO CRESCE 
NOSSO CABELO? 

Objetivos

 � Formar comportamento leitor, com foco no ler para saber mais sobre o cabelo. 

 � Aprofundar conhecimento sobre como fazer uma pesquisa.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.
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Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J Por que será que nosso cabelo cresce?

 J O cabelo de todos cresce da mesma forma?

 J O que será que interfere no crescimento do nosso cabelo?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento 
de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, as diversas 
opiniões que forem dadas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com atenção o texto, pois algumas dúvidas poderão ser esclarecidas du-
rante a leitura.

Como nosso cabelo cresce
Em média, cada adulto tem 3,5 milhões de fios. O cabelo é formado na sua 
maioria por queratina, uma substância que também origina e compõe as unhas 
dos pés e das mãos. Pode ser liso, crespo, ondulado e de muitas cores. 

Cresce, em média, um centímetro por mês e varia de acordo com fatores como 
a alimentação, períodos do dia (durante a manhã e final da tarde esse cresci-
mento mínimo se acelera) e época do ano (no verão é mais rápido). 

Além da função estética, o cabelo humano também funciona como isolante 
térmico, protegendo a cabeça das radiações solares e da abrasão mecânica. 
Em geral, tem a mesma estrutura dos demais pelos do corpo, porém com ca-
racterísticas próprias.

Na chamada raiz, localizada debaixo da pele, há quatro diferentes tipos de ca-
madas de tecidos. Ao redor dela, células de gordura trazem os materiais dos 
quais cada fio é feito, combinando células com um formato de telha, que vão 
endurecendo e se tornando mais flexíveis ao longo do comprimento.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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ATIVIDADE 6 – POR QUE NOSSO CORPO 
SE MODIFICA COM O PASSAR DOS ANOS?

Objetivo

 � Propiciar aos alunos mais um momento de leitura de um texto de divulgação 
científica, com foco no estudo do corpo humano. 

 � Propiciar aos alunos um momento de reflexão sobre como titular um texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: para a leitura do texto, coletivamente; para titular o 
texto, em dupla.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J Nosso corpo se modifica no decorrer dos anos?

 J O que vocês já observaram sobre isso?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento 
de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, as diversas 
opiniões que forem dadas.

 � Após a leitura, solicitar aos alunos que, em duplas, tentem criar um título 
para o texto lido. Explique que um título precisa auxiliar o leitor a compreen-
der melhor o assunto que será lido, pois ao lermos um título já antecipamos 
algumas coisas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Após a leitura realizada pelo (a) professor(a) do texto abaixo, organizados em 
duplas, criem um título para ele. Não esqueça que o título de um texto ajuda o leitor a 
compreendê-lo com mais rapidez, pois antecipa o sentido global do que está escrito.

TÍTULO: ______________________________________________________

Desde o nascimento, o corpo humano passa por diversas transformações ao 
longo do tempo. Compreendê-las e fazer exercícios físicos são medidas funda-
mentais para ter e manter a qualidade de vida em todas as suas etapas. De-
pois de aprender a andar e falar, a primeira grande mudança na criança ocorre 
em média a partir dos 7 anos, com a substituição da dentição infantil (de leite) 
pela definitiva.

A puberdade é uma transição ainda mais radical – chega por volta dos 12 anos  
e marca o início da adolescência. Nesse período de desenvolvimento físico, 
fisiológico e psíquico, hormônios em profusão pelo corpo masculino e feminino 
ajudam a iniciar a sensibilidade sexual nas pessoas.

Surgem pelos na região genital e nas axilas. Além disso, nos garotos, a altura 
aumenta, a voz engrossa, a barba cresce no rosto, os músculos se desenvol-
vem e surgem as ejaculações. Nas garotas, ocorre a primeira menstruação e a 
silhueta muda, com o aumento no volume dos seios, além da elevação do peso 
e da estatura. 

Em média, aos 21 anos, o ciclo de crescimento termina com o surgimento, na 
cavidade oral da boca, dos quatro dentes do siso. A chamada fase adulta se 
estende até a maturidade, e a velhice começa por volta do 50º aniversário. 
Rugas, cabelos brancos e perda progressiva da mobilidade sinalizam a parte 
final da vida.

Há diferenças individuais, mas, de modo geral, sentidos como visão e audição 
diminuem progressivamente de capacidade, assim como os ossos e músculos 
naturalmente enfraquecem. Há grande propensão ao surgimento de doenças 
cardiovasculares, osteoporose, obesidade e diabetes, entre outras.

Entretanto, a evolução médica e científica, aliada ao maior acesso da população 
às redes de saúde e de educação, vem trazendo notícias positivas. Levanta-
mento realizado em dezembro de 2013 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) identificou aumento na expectativa média de vida dos brasi-
leiros – o salto foi de 73,1 anos, em 2010, para 74,6 anos.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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ATIVIDADE 7 – POR QUE NOSSO 
CORPO EXALA CHEIROS?

Objetivo

 � Propiciar aos alunos mais um momento de leitura de um texto de divulga-
ção científica, com foco no estudo dos cheiros que exalam o corpo humano. 

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora. 

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J Por que a gente tem chulé, cê-cê e mau hálito?

 J Quando a criança vira adolescente, o cê-cê aumenta?

 J Por que temos aquele bafo horrível quando acordamos?

 J Como se faz para acabar com o chulé?

 J Como exterminar o mau hálito?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento 
de interação, copie as perguntas na lousa e vá colocando as respostas/hipó-
teses dos alunos sobre os assuntos tratados. Também poderá ser solicitado 
aos alunos que organizem, em um quadro, nos seus cadernos, as diversas 
opiniões que forem dadas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com atenção o texto, pois algumas dessas dúvidas poderão ser esclare-
cidas durante a leitura. Ajude seu(sua) professor(a) a organizar as respostas en-
contradas na lousa, comentando partes do texto que podem responder a algumas 
dessas perguntas.

DOUTOR CHEIROSO

Segue abaixo uma série de perguntas sobre os cheiros do nosso corpo. Leia 
as perguntas que foram feitas para o Dr. Cheiroso e veja como são interessantes.

 J Por que a gente tem chulé, cê-cê e mau hálito?
 J Quando a criança vira adolescente, o cê-cê aumenta?
 J Por que temos aquele bafo horrível quando acordamos?
 J Como se faz para acabar com o chulé?
 J Como exterminar o mau hálito?

Agora faça a leitura para verificar o que você e seus colegas responderam sobre 
o mau hálito.

Mau hálito
Há mais de 60 causas diferentes para o mau hálito. Embora não seja uma do-
ença, o cheiro ruim indica desequilíbrio no organismo e requer identificação e 
tratamento. Segundo a Associação Brasileira de Halitose (ABHA), cerca de 30% 
da população do País sofre com o problema.

Muitas vezes, o portador não sente o odor desagradável. Porém, tem a auto-
estima afetada com prejuízos pessoais e profissionais e fica mais suscetível a 
isolamentos e constrangimentos. A recomendação médica e odontológica para 
o paciente é procurar ajuda, com profissional honesto e de confiança. 

Em mais de 90% das situações, o mau hálito tem origem na cavidade oral 
(boca). A causa pode ser fisiológica, como o hálito matinal, jejum prolongado 
e dieta inadequada. São também consideradas questões como higiene bucal 
deficiente, placas bacterianas retidas na língua, baixa produção de saliva ou, 
ainda, decorrente do uso crônico de medicamentos, diabetes e doenças na 
gengiva, renais, hepáticas e intestinais.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   335 05/11/14   20:12



336 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Para quem tem o problema, algumas dicas são: alimentar-se a cada três ho-
ras, priorizar frutas ácidas na dieta para estimular a salivação e promover a 
autolimpeza da língua, dosar alimentos ricos em enxofre, gorduras e proteínas, 
tomar dois litros de água diariamente, evitar bebidas ricas em cafeína, como 
refrigerante, café e chá-preto e, depois de escovar os dentes, sempre usar fio 
dental e limpador de língua.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 8 –  
COMO CONSEGUIMOS FALAR?

Objetivo

 � Propiciar aos alunos mais um momento de leitura de um texto de divulgação 
científica, com foco no estudo sobre a capacidade humana de falar. 

Planejamento

 � Organização do grupo: para a leitura do texto, coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J Como será que conseguimos falar?

 J Por que alguns animais, como o papagaio, conseguem “falar”?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento 
de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, as diversas 
opiniões que forem dadas.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

FORMATOS DA LÍNGUA

Leia o texto abaixo e saiba mais sobre a língua.

A capacidade de falar está associada ao formato da língua. Todos os animais 
que possuem língua redonda são capazes de emitir sons bem articulados, 
como a fala no ser humano. Se o animal tiver capacidade mental para conseguir 
imitar a fala humana e tiver a língua redonda, como a nossa, imitará a fala. O 
papagaio, periquito, maritaca, cacatua, mainá etc. são pássaros que possuem 
língua redonda, por isso conseguem imitar nossa fala.

Fonte: Saúde Animal - www.saudeanimal.com.br

ATIVIDADE 9 – O QUE É A PUBERDADE?

Objetivo

 � Propiciar aos alunos mais um momento de leitura de um texto de divulgação 

científica, com foco no tema puberdade. 

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:
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 J Você já ouviu falar na palavra “puberdade”? 

 J O que você acha que significa puberdade?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momen-
to de interação, escreva na lousa as respostas/hipóteses dos alunos sobre 
o tema tratado.

 � Após a leitura e discussão, solicite aos alunos que, a partir da leitura do tex-
to, respondam algumas questões:

 J Quais mudanças ocorrem no corpo das meninas na puberdade?

 J Que mudanças ocorrem nos meninos nessa mesma fase?

 J Por que essas mudanças ocorrem?

Esse é um momento privilegiado para que os alunos aprendam a ler por si 
mesmos. Caso haja algum aluno que ainda não consiga ler de forma autônoma, 
forme duplas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Converse com seu(sua) professor(a) sobre as seguintes perguntas:

 J Você já ouviu falar na palavra “puberdade”? 
 J O que você acha que significa puberdade?

Leia as questões abaixo e procure encontrar as respostas no texto abaixo:

 J Quais mudanças ocorrem no corpo das meninas na puberdade?
 J Que mudanças ocorrem no corpo dos meninos nessa mesma fase?
 J Por que essas mudanças ocorrem?
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Desenvolvimento do corpo na puberdade
A puberdade é uma etapa obrigatória de transição entre a infância e a vida adulta, 
tendo início entre os 10 e os 14 anos, sem, contudo, ter uma data definida. Do 
ponto de vista fisiológico, é expressada pelo aumento da produção de hormônios 
no organismo e o amadurecimento das gônadas em ambos os sexos. Sob o as-
pecto biológico, com o desenvolvimento esquelético, há um aumento no peso e 
estatura e o surgimento de pelos na região pubiana, pernas, braços e peito. 

Essa transformação possibilita a iniciação sexual e o início da fase fértil e re-
produtiva. No homem, o hormônio principal é a testosterona e ocorre o desen-
volvimento dos testículos, saco escrotal e início da produção de espermatozoi-
des e das ejaculações. Nas mulheres, os hormônios principais são o estrógeno 
e a progesterona e incluem a produção de produção de óvulos e o início dos 
ciclos menstruais.

A primeira menstruação se chama menarca – e a partir dela já existe a possibi-
lidade de engravidar. Assim, a recomendação é a menina procurar um ginecolo-
gista para aprender a cuidar de sua saúde e tirar dúvidas. Em linhas gerais, a 
menstruação é a eliminação de sangue e tecidos do útero, que periodicamente 
se prepara para receber um óvulo fecundado – e gerar um bebê. Em média, 
cada ciclo dura 28 dias e se prolonga até por volta dos 50 anos, com a chama-
da menopausa.

Uma das características da puberdade é o surgimento de acne, principalmente 
na face. As populares “espinhas” são uma inflamação da pele causada pela 
formação de cravos, espinhas e lesões vermelhas. Por causa dos hormônios, o 
organismo fabrica mais gordura, o que favorece a formação de uma capa lubrifi-
cante nos poros que, quando são obstruídos, originam as feridas.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 10 – VOCÊ SABE 
O QUE SIGNIFICA A AIDS?

Objetivo

 � Propiciar aos alunos mais um momento de leitura de um texto de divulgação 
científica, com foco no tema aids. 
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Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Coletivamente, levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema 
que será lido. Para isso, o professor poderá perguntar:

 J Você sabe o que é a aids?

 J Como ela é transmitida?

 � Os alunos precisam ser estimulados a dar suas opiniões. Durante o momento 
de interação, solicite aos alunos que organizem, em um quadro, as diversas 
opiniões que forem dadas.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com atenção o texto, pois algumas dessas dúvidas poderão ser esclare-
cidas durante a leitura.

Tudo o que você precisa saber sobre aids
A aids é uma doença sexualmente transmissível (DST) causada pelo HIV, vírus que 
ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.

Entretanto, com tratamento médico adequado é possível o portador do HIV (so-
ropositivo) viver sem desenvolver a doença e seus sintomas. Porém, o paciente 
pode transmitir o vírus em relações sexuais desprotegidas, compartilhando se-
ringas contaminadas e, se for mãe, infectar o filho durante as fases da gravidez 
e da amamentação. 

Assim, a recomendação, importante, é sempre usar preservativo (camisinha) em 
todas as relações sexuais e fazer o teste para detecção do HIV se houver dúvida. 
A identificação precoce do vírus aumenta a expectativa de vida do soropositivo.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.
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O vírus HIV NÃO se transmite:

 J  num abraço, beijo no rosto, beijo na boca, espirro, tosse, carinho, aperto de 
mão, lágrimas, suor, saliva;

 J  em assentos públicos, picadas de insetos, pias, piscinas, sauna, ônibus, 
elevadores;

 J  dormindo no mesmo quarto, na mesma cama, usando as mesmas roupas 
e lençóis, batom, toalhas e sabonetes;

 J  trabalhando no mesmo ambiente, frequentando a mesma sala de aula, ci-
nema, teatro, academia de ginástica, restaurante;

 J doando sangue, desde que se utilize material descartável.

O vírus HIV É transmitido:

 J através de líquido seminal, esperma, secreção vaginal, sangue e leite materno;
 J  durante relações sexuais com pessoas infectadas pelo HIV sem uso do 

preservativo;
 J pelo uso de agulhas, seringas e objetos perfurocortantes infectados;
 J da mãe para o filho durante a gravidez, parto ou aleitamento;
 J por transfusão de sangue infectado.

Como se prevenir?

 J  Usar a camisinha em todas as relações sexuais (vaginal, anal e oral), desde 
o início das carícias.

 J Transfusões de sangue somente com sangue testado e negativo para HIV.
 J  Não compartilhar agulhas, seringas e material perfurocortante sem esteri-

lizá-lo antes.
 J As mães soropositivas não devem amamentar seus filhos.

Fonte: Ministério da Saúde sobre Aids. Portal do Governo Federal.

ATIVIDADE 11 – CONSTRUINDO UM MURAL 
SOBRE O NOSSO CORPO – “VOCÊ SABIA?”

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento para sistematizar os conhecimentos adqui-
ridos durante a sequência, construindo um mural com o gênero “Você sabia?”
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Planejamento

 � Organização do grupo: para produção de um “Você sabia?”, em dupla; para 
organização do mural, coletivamente.

 � Materiais necessários: mural e os textos produzidos pelas duplas com as 
curiosidades científicas.

 � Duração aproximada: duas aulas (2 horas cada).

Encaminhamento

 � Antes de iniciar a produção de um “Você sabia?”, é importante que o profes-
sor leia alguns textos desse gênero chamando a atenção dos alunos sobre o 
formato, as marcas linguísticas e o contexto de produção em que se dará a 
escrita dos alunos – finalidade, interlocutores, lugar de circulação e portador.

 � Após esse momento inicial de estudo, solicite aos alunos que, em duplas, escre-
vam um “Você sabia?”. Recolha-os e levante os principais problemas de escrita 
para organizar um momento de revisão dos textos. Nesse momento de revisão, 
o professor poderá realizar uma correção coletiva, na lousa, de um dos textos 
produzidos, que seja representativo das principais dificuldades da turma. Termi-
nada a revisão coletiva, os textos poderão ser trocados pelas duplas e corrigidos.

 � Quando os textos estiverem revisados, solicite aos alunos que os passem a 
limpo. Finalmente, organize o mural com seus alunos.

Neste material, você ouviu e leu vários textos sobre o nosso corpo. Ago-
ra, junte-se a um colega e criem um “Você sabia?” sobre esse assunto. O(A) 
professor(a) irá apresentar alguns “Você sabia?” para que tenham um bom mo-
delo. Vocês devem procurar em seus livros os textos informativos já lidos sobre 
o corpo humano para criar o de vocês.

Você sabia... 

Troquem o “Você sabia?” que vocês escreveram com outra dupla, peçam 
que eles lhes deem dicas para deixá-lo bem bacana e façam as mudanças ne-
cessárias. Depois, entreguem-no para o(a) professor(a) fazer uma revisão final, 
pois esse texto irá para o mural da escola.
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Ler para estudar sobre 
a cultura afro-brasileira

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
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Ler para estudar

Nessa sequência, os alunos serão convidados a ler diversos textos sobre a 
cultura afro-brasileira e farão uma visita a um importante museu de São Paulo21. Pa-
ra isso, vão estudar o assunto, ler um livro a respeito do museu e preparar a visita.

Este trabalho tem como objetivo dar mais ênfase à aprendizagem de uma das 
competências mais requisitadas na vida escolar e, muitas vezes, também na vida 
profissional: saber ler para estudar.

A capacidade de saber ler para estudar é fundamental para aprender os con-
teúdos das diversas áreas de conhecimento e, assim como as demais práticas de 
leitura, precisa ser ensinada intencionalmente.

Muita gente supõe que basta entregar um texto a um aluno alfabetizado e 
mandá-lo estudar para que ele imediatamente saiba o que fazer. Como sabemos, o 
resultado dessa postura tem sido deixar que os estudantes cheguem aos Anos Fi-
nais do Ensino Fundamental com grande dificuldade de utilizar a leitura para apren-
der os conteúdos das diversas áreas de conhecimento. Não sabem o que significa 
“estudar”, não conhecem os comportamentos de leitura ligados a esse propósito.

Para estudar e aprender a partir de um texto é preciso:

 � Encontrar as informações e selecioná-las:

 J indo às fontes: sala de leitura, biblioteca ou internet;

 J consultando índices, sumários e sites de busca;

 J separando as publicações ou os textos que interessam. 

 � Resumir:

 J localizando a ideia ou o conceito principal de um texto ou de um parágrafo;

 J grifando as principais ideias;

 J fazendo anotações que ajudem a relembrar o conteúdo principal;

 J reorganizando as informações e destacando o que considera essencial.

 � Elaborar perguntas e hipóteses que imagina que serão abordadas e respon-
didas pelo texto.

 � Defrontar-se com textos difíceis.

 � Fazer uma leitura crítica:

21 Com a expansão do Programa Ler e Escrever para todas as escolas da capital, Grande São 
Paulo e Interior do estado, não será possível para todas as turmas de RI visitarem o museu. 
O livro pode ser acessado pelo link: http://www.museuafrobrasil.org.br/docs/defaultsource/
publica%C3%A7%C3%B5es/uma_visita_ao_museu.pdf.
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 J destacando qual é o ponto de vista do autor;

 J assumindo uma posição diante do autor, favorável ou contrária.

Nessa orientação para você trabalhar com sua classe, vamos nos deter prin-
cipalmente nas competências vinculadas a ler para estabelecer relações com infor-
mações que os alunos já possuem sobre o assunto.

Os alunos também irão produzir pequenos textos para compor um mural de 
curiosidades – estratégia simples para que façam resumos das informações estu-
dadas e possam apresentá-los de modo significativo.

Saber mais sobre a cultura afro-brasileira e visitar o Museu Afro Brasil são 
ações que se justificam pela relevância sociocultural do assunto. Ao aprendermos 
sobre a herança africana, abrimos caminho para saber mais sobre nós mesmos. 
Há muito mais marcas do modo de ser africano em nossa identidade de brasileiros 
do que nos damos conta. Aprofundar e ampliar os conhecimentos em torno dessa 
temática é fundamental para a construção de uma identidade mais completa e de 
uma autoestima fortalecida, até porque uma parcela significativa de nossa socie-
dade é afrodescendente.

O fato de cada aluno ter seu livro permite que ele acompanhe a leitura que 
você faz e tente ler por si só. Além disso, ao ter em mãos um portador real, ele 
aborda de uma nova maneira o ato de estudar. Por questões de tempo e de espaço, 
não orientamos a leitura e o estudo de todos os textos do livro. Selecionamos al-
guns por favorecerem os procedimentos de estudo que queremos ensinar. Se você 
quiser, sugira a leitura dos textos que não foram trabalhados, ou mesmo oriente o 
trabalho com eles em classe.

Além dos livros entregues aos alunos, você pode ter acesso a um grande volu-
me de publicações adquiridas pela Secretaria da Educação e mesmo pelas escolas. 
Recorrendo a alguns desses materiais, selecionados por você, será possível ampliar 
as fontes consultadas ou mesmo dar interpretações diferentes para os mesmos 
fatos – procedimento bem comum em situações de estudo.

Você pode retomar e discutir também três livros de literatura oferecidos na Cai-
xa de Livros do RI: Histórias mal-assombradas do tempo da escravidão (Adriano Mes-
sias, São Paulo: Biruta, 2005), A história dos escravos (Isabel Lustosa, São Paulo: 
Cia. das Letrinhas, 1998) e As panquecas de Mama Panya (Mary e Rich Chamberlin, 
São Paulo: Edições SM, 2005).

Dada a complexidade de alguns procedimentos de estudo propostos, duas 
orientações são fundamentais:
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1. Você, professor(a), atua como modelo para seus alunos. Na maior parte 
das atividades, eles começam compartilhando com você – para localizar 
uma informação, grifar, destacar a ideia principal, formular questões para 
abordar o texto etc.

2. Você deve garantir que todos tenham acesso ao conteúdo do texto.

Como seus alunos são leitores iniciantes, faça sempre a primeira leitura de um 
texto em voz alta, enquanto eles acompanham em seus próprios livros. Lembre-se: 
não perca de vista os alunos com maior dificuldade – nos trabalhos em dupla ou em 
grupo, coloque-os junto dos que já leem com maior fluência. Ou, então, reúna-os em 
um grupo e dedique-se a acompanhar de perto seu trabalho.

O que se espera que os alunos aprendam:

 � Aprender alguns comportamentos de leitor relacionados à leitura com o pro-
pósito de estudar:

 J inferindo o conteúdo a partir da leitura dos títulos e subtítulos;

 J destacando as ideias ou fatos principais de um texto ou de um parágrafo;

 J grifando passagens importantes, anotando e resumindo.

 � Aprender aspectos da linguagem característica dos textos de divulgação 
científica.

 � Colher informações sobre os povos afro-brasileiros e preparar-se para visitar 
o museu, a partir da leitura de textos.

 � Produzir pequenos textos sobre os temas estudados para compartilhar com 
outras turmas, preocupando-se em utilizar a linguagem dos textos de divul-
gação científica.

 � Ampliar seus conhecimentos sobre a escrita, avançando em suas hipóteses 
(embora a sequência não priorize a escrita, incluímos algumas situações que 
permitem aos alunos fazer reflexões sobre o sistema de escrita).

Embora se trate de uma sequência e, não, de um projeto, também aqui é 
importante compartilhar com os alunos o que será feito ao longo do trabalho: 
visita ao Museu Afro Brasil; estudo do assunto a partir da leitura do livro e 
de outros textos; e produção de um mural de curiosidades, que poderá ser 
consultado por alunos de outras turmas.
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Quadro de organização da sequência didática

Etapa Atividade

Etapa 1 – Leitura de texto Atividade 1A – Conhecer o livro.
Atividade 1B – Leitura pelo aluno.

Etapa 2 – Produzindo textos Atividade 2A – Escrita pelo aluno.
Atividade 2B – Revisão de texto.

Etapa 3 – Estudando o texto Atividade 3A – Elaborar perguntar sobre o 
texto.
Atividade 3B – Compartilhar perguntas sobre 
o texto.
Atividade 3C – Estudo do texto I.
Atividade 3D – Estudo do texto II.
Atividade 3E – Estudo do texto III.
Atividade 3F – Estudo do texto IV.
Atividade 3G – Estudo do texto V.
Atividade 3H – Estudo do texto VI.
Atividade 3I – Análise de gráfico.
Atividade 3J – Comparação de textos.

Etapa 4 – Organizando a visita Atividade 4A – Elaborar pauta de observação.
Atividade 4B – Avaliação e retomada.
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Etapa 1

Leitura de textos

ATIVIDADE 1A – CONHECER O LIVRO

Objetivos

 � Estudar a cultura afro-brasileira.

 � Incentivar os alunos a sentir vontade de aprender mais sobre essa cultura.

 � Mobilizar os conhecimentos dos alunos e instigá-los a estudar e a fazer uma 
exploração inicial do livro.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: livro Uma visita Museu Afro Brasil ou acesse pelo link: http://
www.museuafrobrasil.org.br/docs/defaultsource/publica%C3%A7%C3%B5es/
uma_visita_ao_museu.pdf.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Em primeiro lugar, entregue aos alunos os livros e dê um tempo para o folhe-
arem para descobrir os aspectos pedidos. Depois de alguns minutos, convide-os 
a falar sobre o que descobriram – complemente, contraponha, pergunte onde 
encontraram as respostas e sintetize as informações levantadas por eles. 
Deixe também que falem de suas impressões.

 � Pergunte-lhes quais são os temas sobre os quais o livro trata e peça que 
digam como descobriram – isso deve levá-los a falar sobre as fotos, reprodu-
ções, legendas, títulos e subtítulos. Ao final da conversa, é importante que 
o grupo conclua que:

 J o livro aborda a história da formação do povo brasileiro e da presença da 
cultura africana na literatura, nas artes, na alimentação, na religião etc.;
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 J Foi escrito para complementar e, ou, orientar a visita ao museu;

 J Seus autores são pessoas que trabalham no museu e na própria prefeitura.

 � Registre as principais ideias e dúvidas dos alunos a respeito do conteúdo do livro 
em um cartaz. Assim, quando forem ler o livro, podem consultar o cartaz e ver 
se as dúvidas foram respondidas ou se alguma ideia foi refutada ou confirmada.

ATIVIDADE 1B – LEITURA PELO ALUNO

Objetivos

 � Separar e distinguir informações em um texto.

 � Incentivar os alunos a sentir vontade de aprender mais sobre essa cultura.

 � Compartilhar procedimentos de ler para estudar.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento coletivamente; depois, em duplas.

 � Materiais necessários: página 6 do livro Uma visita ao Museu Afro Brasil numa 
folha de acetato ou num papel pardo e livros dos alunos.

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Antes da atividade, copie o texto da página 6 do livro para que os alunos 
façam coletivamente as marcas destinadas a separar e distinguir as diferen-
tes informações.

 � Avise que irão ler, juntos, a página 6, que aborda vários assuntos. Mas ini-
cialmente você irá fazer a primeira leitura, sem interrupções, para ajudá-los 
a se aproximar do texto.

 � Em seguida leia de novo, para que os alunos façam as marcas que permitem 
separar e distinguir as principais informações.

 � Depois da primeira leitura, retome o que eles disseram no início da atividade 
e compare com as novas informações obtidas.

 � Faça a segunda leitura, pausada, para ajudar os alunos a compreender o tex-
to e levantar novas questões – que podem surgir ao interpretarem as entre-
linhas do texto. Durante as pausas, solicite aos alunos que expressem suas 
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ideias a respeito dos trechos lidos para que possam construir uma melhor 
compreensão. 

 � Chame a atenção para as passagens que falam sobre a visita à exposição 
e relembre-lhes que o livro foi escrito para dar informações aos visitantes. 

 � Depois, coletivamente, apresente o texto que copiou e faça, com os alunos, 
as marcas que facilitarão a identificação dos diferentes assuntos.

 � Os principais assuntos tratados são: (1) Os povos africanos; (2) Arte africa-
na; (3) As máscaras africanas; (4) Os ritos.

 � Apresente o texto que copiou (na lousa, em papel pardo ou em acetato, no 
projetor multimídia) e combine que essa numeração servirá para separar e 
numerar os diferentes temas. Veja, por exemplo, este trecho:

(1) Os povos africanos são muito diferentes uns dos outros; possuem carac-
terísticas físicas, culturas e línguas diversas. (3) Nas vitrines da exposição há 
máscaras de vários povos da África. Elas estão lá para que você possa conhe-
cer um pouco do jeito de viver de alguns dos nossos antepassados africanos, 
por meio da sua arte. (2) A arte africana aparece em todos os momentos da 
vida social, tanto nos objetos mais simples usados no cotidiano, como naque-
les que fazem parte das cerimônias religiosas.

 � Lembre-se de que você é o modelo e, portanto, deve compartilhar com os 
alunos seus procedimentos de estudo. Peça a eles que sugiram as divisões 
do texto e o que deve ser marcado. Se tiverem muita dificuldade, faça você 
mesmo(a) e consulte-os a respeito – se concordam ou discordam e por quê. 
Oriente-os para que façam as mesmas marcações em seus livros.

 � Importante! Procure fazer com que os alunos que já leem ajudem aqueles que 
apresentam maior dificuldade. Dê dicas sobre em qual linha começa, em qual 
acaba etc., e, para finalizar, avise que as marcações serão retomadas em breve.

Etapa 2

Produzindo textos

ATIVIDADE 2A – ESCRITA PELO ALUNO

Objetivos

 � Aprender a reorganizar as informações de um texto, para melhor estudá-las.

 � Escrever um texto curto sobre alguma das curiosidades que aprenderam.
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Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento coletivamente; depois, em duplas.

 � Materiais necessários: livro Uma visita ao Museu Afro Brasil, lousa, giz ou ca-
netão e Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Retome o texto da página 6 do livro Uma visita ao Museu Afro Brasil e leia 
com eles todas as passagens sobre as máscaras – marcadas com o número.

 � Leia também os textos sobre a máscara Guedelé e as legendas das fotos. 

 � Peça-lhes para dizerem o que aprenderam e vá anotando na lousa, na ordem 
em que forem ditando.

As informações deverão ser parecidas com essas:

 J vários povos africanos fazem máscaras;

 J por meio delas podemos conhecer um pouco sobre o jeito de viver dos 
nossos antepassados;

 J as máscaras eram usadas nos ritos; podem parecer com pessoas ou 
animais; podem ser feitas de madeira e pele;

 J os iorubás usam máscaras chamadas Guedelé e dançam com elas nos 
rituais;

 J na parte superior das máscaras Guedelé estão esculpidos seres imagi-
nários, cenas do cotidiano, objetos e animais.

 � Converse com os alunos a respeito da produção do texto para o mural. 

 � Organize os alunos em duplas e peça que escolham um dos tópicos listados 
para produzir um pequeno texto para o mural – do tipo “Você sabia... que as 
máscaras eram usadas por vários povos africanos?” – e escrevê-lo na Co-
letânea de Atividades para posterior revisão. Garanta a formação produtiva 
de duplas, pois a produção deverá ser compartilhada de fato entre dois co-
legas. Acompanhe mais de perto os que apresentam maior dificuldade para 
escrever convencionalmente.

 � Procure garantir que o texto redigido possa ser recuperado por eles mesmos, 
ou que saibam de memória o que querem escrever (isso é possível, já que 
é um texto curto).
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Abra seu livro, onde fez suas anotações. Encontre todas as informações so-
bre máscaras e releia-as. O(A) professor(a) vai ler com vocês e vai ler também as 
legendas das fotos e os textos sobre a máscara Guedelé. Você vai, então, ditar o 
que aprendeu nesse texto sobre as máscaras africanas. O(A) professor(a) vai regis-
trar tudo na lousa.

Depois disso, você vai escolher um dos tópicos listados na lousa para escrever, 
nas linhas a seguir, um texto do tipo “Você sabia...?”. 

ATIVIDADE 2B – REVISÃO DE TEXTO

Objetivos

 � Compartilhar com os colegas textos produzidos, para que discutam a perti-
nência das informações, assim como a forma de tratá-la.

 � Utilizar procedimentos de escritor, dentre eles a revisão de um texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: textos produzidos anteriormente.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � É interessante que a revisão seja feita alguns dias após a produção do texto, 
pois certo distanciamento do que foi escrito permite aos alunos uma análise 
mais criteriosa do texto produzido.

 � Oriente-os a trocar de textos com o colega e a partir da leitura anotar obser-
vações que possam auxiliar na revisão desse texto.

 � Organize o momento em que os alunos destroquem os textos e leiam as ob-
servações feitas pelos colegas.

 � Sugerimos que, depois de os alunos terem lido as observações dos colegas, 
você convide algumas duplas para ler o que escreveram para que seus cole-
gas contribuam com comentários que possam melhorar o texto. 

 � A seguir, entregue uma folha de papel para cada dupla passar a limpo seu texto. 

 � Oriente as duplas para que decidam entre si qual dos dois irá escrever e qual 
ficará encarregado de ditar e observar a escrita.

 � Avalie a condição que têm de utilizar os dois procedimentos de revisão. Man-
tenha-se atento(a), para evitar que a atividade fique cansativa.

Etapa 3

Estudando o texto

ATIVIDADE 3A – ELABORAR 
PERGUNTAS SOBRE O TEXTO

Objetivo

 � Ensinar um comportamento comum de leitores experientes – elaborar per-
guntas para o texto.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento coletivamente; depois, em duplas.

 � Materiais necessários: livro Uma visita ao Museu Afro Brasil, páginas 26 e 
28, e Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Os leitores nem sempre têm consciência do processo de elaborar perguntas 
para o texto, mas é uma das formas de construir o sentido do texto quando 
se está estudando. Vamos inverter o processo que normalmente se faz na 
escola: em vez de colocar questões para os alunos procurarem respostas, 
vamos pedir a eles que elaborem as perguntas para o texto responder.

 � Explique aos alunos que farão a leitura de outro texto do livro. Incentive-os 
para que observem a organização do livro. Ele trata de vários temas e cada 
tema corresponde uma cor. Se forem visitar o museu, verão que essas cores 
são as mesmas que identificam os diferentes núcleos em que a exposição 
está organizada. Assim, “Os diferentes povos africanos” se identifica com a 
cor roxa; “Trabalho e escravidão” é verde; a seção de “Religiosidade” é ver-
melha; o amarelo está no setor de “Festas”; vinho, em “História e memória”; 
e, finalmente, o azul identifica a parte de “Artes” e o Glossário.

 � Peça que encontrem a página do livro que trata sobre “Festas”, orientando-
-os pela cor.

 � Faça um levantamento de quais festas o texto irá falar e compartilhe as ideias 
apresentadas com toda a sala. Anote na lousa as sugestões dos alunos para 
que possam retomar após a leitura, validando ou não o que foi comentado.

 � A primeira frase do texto – “As pessoas fazem festas para comemorar alguma 
coisa ou simplesmente porque querem se divertir juntas” – pode responder 
a uma de suas possíveis questões: “Por que as pessoas fazem festas?” ou 
“Quais razões levam as pessoas a festejar?”.

 � Antes de ler o texto, peça aos alunos que folheiem o livro buscando encon-
trar o título “Festas”. Eles deverão utilizar os conhecimentos de que dispõem 
para localizar as páginas que abordam o tema.

 � Converse com eles, levando-os a compartilhar o que fizeram para encontrar 
o título do texto que será lido. Os procedimentos de busca de informações 
em um livro precisam ser ensinados para que os alunos possam cada vez 
mais utilizá-los de forma autônoma.

 � Peça a eles que leiam o título e digam quais festas imaginam que o texto aborda.

 � Oriente-os para que acompanhem em seus próprios livros sua leitura dos tex-
tos das páginas 26 e 28 do livro Uma visita ao Museu Afro Brasil e sublinhem 
os trechos que respondem a cada uma das perguntas listadas. Eles devem 
separar com um traço o lugar em que cada “resposta” começa e termina e, 
por último, escrever as perguntas na Coletânea de Atividades.

 � Por último, faça uma leitura do que foi apontado anteriormente pelos alunos 
para validar ou não o que foi comentado.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

O texto que vamos ler é sobre festas. Folheie o livro e encontre as páginas que 
tratam desse tema, orientando-se por sua cor. 

Leia inicialmente o título e reflita: 

 J De quais festas o texto irá falar? Conte-nos o que pensou e ouça as 
ideias de seus colegas. Na lousa serão anotadas as sugestões de vo-
cês; quando terminar a leitura do texto, vamos ler o que está registrado 
e comparar com o que o texto diz. 

 J Elabore com seu colega algumas perguntas para as quais a leitura do 
texto poderá dar as respostas. Também na lousa serão anotadas essas 
perguntas, para que possamos retomá-las após a leitura.

Já discutimos as perguntas a que o texto responde. Marque em seu livro cada 
trecho que você achar que pode ser uma resposta. Numere esses trechos e escreva 
aqui as perguntas que elaborou, para retomarmos posteriormente.

ATIVIDADE 3B – COMPARTILHAR 
PERGUNTAS SOBRE O TEXTO

Objetivo

 � Ensinar um comportamento comum de leitores experientes – elaborar per-
guntas para o texto.
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Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento coletivamente; depois, em duplas.

 � Materiais necessários: livro Uma visita ao Museu Afro Brasil, páginas 26 e 
28, e Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Retome o livro e vá acompanhando trecho por trecho com seus alunos, dis-
cutindo quais perguntas foram respondidas. 

 � A cada rodada, questione a pertinência ou não dos trechos sublinhados, aju-
dando os alunos a encontrar nas entrelinhas respostas para algumas per-
guntas que eventualmente não tenham sido respondidas.

 � Ajude os alunos a escolher, em duplas ou individualmente, uma das perguntas 
elaboradas por eles e, como resposta, escrever uma curiosidade que será 
colocada na sala de aula ou no mural da escola.

 � Após a escrita, oriente a troca de textos entre as duplas, para fazerem a re-
visão necessária.

ATIVIDADE 3C – ESTUDO DO TEXTO I

Objetivo

 � Encontrar as principais informações de um texto e relacioná-las com as in-
formações de outro texto. 

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � O primeiro texto que será estudado é razoavelmente complexo, com muitos 
dados, conceitos, explicações e alguns termos pouco familiares. Entretanto, 
está dentro do tema que estão estudando ao longo destas semanas, além 
de se tratar de um assunto sobre o qual os alunos têm muitas dúvidas e 
curiosidades, mas também algumas informações. Antes de ler, converse bas-
tante com eles sobre escravidão, guiando-se pelas questões apresentadas.

 � É bem provável que os alunos saibam da escravidão dos africanos, mas 
nunca tenham ouvido falar da escravidão por dívidas ou por guerra. A última 
questão pode suscitar uma discussão acalorada, pois outros conceitos de 
escravidão poderão surgir nessa conversa e levá-los a concluir que ainda há 
trabalho escravo em algumas regiões do país. Discutir essas informações 
pode ajudá-los a compreender melhor o conceito de escravidão.

 � Leia o texto com os alunos, parágrafo por parágrafo, discutindo quais da-
quelas informações eles já sabiam e quais ainda não, deixando que façam 
comentários a respeito.

Sugestão de questões:

 J O que é escravidão?
 J Em que lugares aconteceu?
 J Por que as pessoas eram escravizadas?
 J Hoje em dia existe escravidão?

 � Na conversa, os alunos poderão utilizar as informações dos textos, oriente-os 
a grifar as partes que podem auxiliar a responder às questões.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Você lerá o texto a seguir, que fala sobre escravidão. Antes, converse com 
seu(sua) professor(a) a respeito das questões:

 J O que é escravidão?
 J Em que lugares aconteceu?
 J Por que as pessoas eram escravizadas?
 J Hoje em dia existe escravidão?
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Escravidão na história da humanidade 
Escravidão é quando um ser humano assume direitos de propriedade sobre 
outro, o escravo, usando a força, intimidação e até mesmo a lei. Acredita-se que 
não exista mais escravagismo no mundo, embora, às vezes, apareçam notícias 
denunciando essa prática. O cativo era considerado uma mercadoria e seu pro-
prietário podia vendê-lo, dá-lo ou trocá-lo, sem que ele pudesse interferir nesse 
negócio comercial. A escravidão da era moderna, como a do Brasil e do restante 
das Américas, tinha como fundamento um extremado preconceito racial, em 
que o senhor se considerava pertencente a uma etnia superior à do explorado. 

Essa prática ocorreu de formas diferentes no decorrer da história da humani-
dade em diversas sociedades. Na Antiguidade, por exemplo, os escravos eram 
povos derrotados por outros superiores na guerra. Embora tenha havido compra 
e venda de pessoas, naquela época o derrotado não era visto como mercadoria, 
mesmo assim não tinha os direitos dos demais cidadãos. 

Com o passar dos anos, a escravidão foi incorporada nas sociedades e acabou 
se tornando uma mão de obra, mas pouco produtiva. Povos da China, Judeia, 
Mesopotâmia, Índia, Egito utilizaram escravos. Na América pré-colombiana, 
aztecas, incas e maias também usaram essa prática no plantio e na guerra. 
Entre os incas, que viveram no atual Peru, o cativo recebia terras para alimentar 
sua família. Na Grécia, berço da democracia, mulheres e escravos não votavam 
e, na antiga Roma, os cativos viravam soldados no exército.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

ATIVIDADE 3D – ESTUDO DO TEXTO II

Objetivo

 � Sintetizar as principais ideias do texto e ampliar o conceito sobre escravidão.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Retome com os alunos o texto, escreva as questões na lousa de novo e re-
lembre o que foi discutido na última aula.

 � Quando tiver certeza de que compreenderam as questões e o conteúdo do 
texto, solicite que completem o quadro. 

 � Diga que podem copiar trechos do texto, escrever com as próprias palavras 
e misturar sua produção ao material copiado.

 � Comente também que este quadro será retomado na próxima aula, para com-
parar com a leitura de outro texto.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Preencha o quadro abaixo a partir da leitura feita sobre a escravatura.

Em que lugares e em 
que épocas houve 
escravos?

Quais as diferenças 
entre a escravidão 
da Antiguidade, 
a escravidão pré-
colombiana e a 
moderna?

O que há em comum 
na escravidão desses 
diferentes povos e 
lugares?

Você acha que ainda 
existe escravidão? 
Justifique sua 
resposta.
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ATIVIDADE 3E – ESTUDO DO TEXTO III

Objetivo 

 � Sintetizar as principais ideias do texto e ampliar o conceito sobre escravidão.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o livro Uma visita ao Mu-
seu Afro Brasil.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Antes de qualquer leitura, peça aos alunos que peguem seu livro e procurem 
nele o texto que fala sobre escravidão. 

 � Em seguida, organize duplas garantindo em cada uma a presença de ao me-
nos um aluno alfabético; ele poderá ler para o colega que ainda não lê e não 
escreve convencionalmente.

 � Quando o encontrarem, solicite que observem as imagens e os subtítulos das 
páginas 12 a 17, “Trabalho e escravidão” e questione: Será que encontrarão 
aí as mesmas informações do texto lido nas últimas aulas? Quais aspectos 
da escravidão são tratados no texto?

 � Comunique-lhes que irão também fazer uma síntese desse texto, junto com você.

 � Oriente-os a fazer a leitura do texto e preencher o quadro-síntese. No decorrer 
da leitura, peça que grifem as partes que considerarem importantes e que 
façam anotações no livro, quando acharem necessário.

 � Retome as questões iniciais e converse com os alunos, incentivando-os a 
comentar as informações novas trazidas pelo texto. Nessa primeira parte, o 
foco são as ocupações dos escravos, que se enquadram basicamente em 
três tipos: domésticas, urbanas e rurais. No entanto, essa separação não 
está explícita no texto, e é você quem deve encaminhar a discussão para 
que os alunos percebam essa distinção. Solicite que, em duplas, façam o 
registro na primeira parte do quadro síntese.

 � Depois de preencherem a primeira parte, leia com a classe os textos da pá-
gina 13, sobre os cuidados e castigos.
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 � Converse com os alunos, orientando-se pelas seguintes questões: Por que 
os donos cuidavam dos escravos? Por que castigavam? Quais eram os cui-
dados? Quais eram os castigos? O que vocês acham dessa situação?

 � Deixe todos conversarem, comentarem e emitirem sua opinião sobre o tema 
que, possivelmente, os sensibilizará. Ao término da discussão, solicite que 
completem a segunda e a terceira partes do quadro.

 � Prossiga, indo para a última parte do texto, nas páginas 16 e 17.

 � Leia com os alunos, fazendo pausas para discutir as ideias de cada trecho 
ou lendo na íntegra e depois voltando e discutindo as principais ideias.

 � Em seguida, peça aos alunos que contemplem os itens 5 e 6 do quadro. Em 
relação ao quinto item, não espere que haja consenso, pois não há uma res-
posta única. O importante é que possam refletir sobre as ideias principais.

 � Deixe os alunos à vontade para escrever o que pensam – levando sempre em 
conta que precisam fundamentar suas opiniões com argumentos.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Preencha o quadro abaixo a partir da leitura feita sobre a escravatura.

1) Trabalhos dos escravos

2) Cuidados mínimos

Quais eram? Por que os donos cuidavam?

3) Castigos

Como eram castigados? Por quê?
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4) Da resistência à abolição

Quais as principais ideias desse trecho do texto?

5) De todo o texto lido

Quais informações ou ideias você considera mais importante? Por quê?

ATIVIDADE 3F – ESTUDO DO TEXTO IV

Objetivo

 � Ler e escutar um texto que sirva para confirmar ou refutar suas hipóteses e 
que, ao mesmo tempo, contribua para ampliar seus conhecimentos sobre o 
conceito de escravidão.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Esse texto aprofunda os assuntos abordados na parte sobre “Trabalho e es-
cravidão”, que leram na última aula. Trata das contribuições dos escravos 
para a cultura e a identidade brasileiras, sem se resumir àquelas mais pon-
tuais e específicas.

 � Para orientar a leitura, converse antes com os alunos orientando-se pelas 
seguintes questões: Quais foram os conhecimentos, ideias e mudanças que 
os africanos trouxeram para o Brasil? Quais duram até hoje?
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 � Liste na lousa tudo o que os alunos disserem, tentando agrupar por temas 
ou assuntos.

 � Antes de começar a ler, diga-lhes para, ao acompanharem a leitura, observa-
rem quais passagens confirmam suas ideias.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Faça a leitura do texto abaixo:

Como tantãs na floresta
[...] Devemos relembrar que a presença dos africanos no nosso país, trazidos 
para cá contra a sua vontade, separados de sua gente e postos longe de sua 
terra, é um dado histórico carregado de dramas e de dor, sem dúvida. Mas o 
impulso de vida, o brilho de seu espírito, a história que trouxeram com eles, sua 
cultura, seus saberes e conhecimentos técnicos também fizeram deles uma 
força de caráter civilizatório. Os africanos ensinaram aos habitantes do terri-
tório brasileiro e das Américas escravistas muitas coisas fundamentais para a 
sobrevivência e o crescimento do chamado “Novo Mundo”. E realizaram outras 
tantas criações, a partir de sua capacidade de aprendizado. Foram artífices, 
construtores, cirurgiões-barbeiros, cozinheiras. Foram agricultores que trouxe-
ram plantas novas, que serviram e servem como alimento e remédio, e também 
introduziram diferentes técnicas de cultivo. Entre esses escravos havia artistas 
e músicos com novos instrumentos, ritmos e movimentos que encheram nossa 
terra de cores e sons – que hoje são nossos, tão brasileiros. E suas línguas 
modificaram o português, fizeram dele a língua nacional, levando-o pelo territó-
rio, introduzindo palavras e tonalidades. E também trouxeram novas maneiras 
de se comportar nas relações familiares, de se relacionar com o sagrado, novos 
modos de celebrar e de se ligar aos antepassados, ou seja, posturas diante 
da vida e da morte. Todos esses conteúdos permearam a sociedade brasileira, 
transformaram-se e a transformaram. Por isso, hoje todos somos herdeiros 
dessas culturas.

Crédito: Como tantãs na floresta - In: Mônica Lima. “A cor da cultura - saberes e fazeres”. 
Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006.

Anote no quadro abaixo quais pontos de nossa lista foram esclarecidos pelo 
texto a respeito da influência dos africanos no nosso cotidiano e na nossa cultura 
e quais deixaram dúvidas.
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Influências das culturas africanas na nossa cultura

Confirmadas pelo texto Não confirmadas pelo texto

ATIVIDADE 3G – ESTUDO DO TEXTO V

Objetivos

 � Relacionar e comparar informações e ideias de fontes diferentes.

 � Aprender e utilizar comportamento leitor e aprofundar os conhecimentos so-
bre o tema proposto.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e o livro Uma visita ao Mu-
seu Afro Brasil.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Explique aos alunos que você vai propor duas atividades. Para começar, eles 
irão escolher dois entre os três textos lidos para fazer uma comparação e 
discutir o que há de comum e o que há de diferente entre eles.

 � Oriente os alunos para que, em duplas, façam a comparação, usando como 
referência os dois quadros-síntese, os dois textos escolhidos e suas anota-
ções; depois, peça que discutam suas conclusões e preencham o quadro 
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comparativo, levando em conta:

 J O que há de diferente nos textos quando falam sobre escravidão? 

 J Quais informações e ideias estão nos três textos?

 J Quais informações ou ideias consideradas importantes estão em um 
dos textos e não estão nos outros?

 � Essas questões não são fechadas, isto é, não há uma única resposta para 
elas. O primeiro texto aborda o assunto de modo mais amplo, dando inclusive 
uma definição do conceito de escravidão. O segundo texto aborda a escravi-
dão no Brasil, e o terceiro resgata a contribuição dos africanos escravizados 
para a cultura brasileira.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Vamos discutir as semelhanças e diferenças dos três textos lidos, para que 
você possa preencher o quadro abaixo:

Ideias e informações sobre a escravidão: textos “Escravidão 
na história da humanidade”, “Trabalho e escravidão” 

e “Como tantãs na floresta”

Pontos diferentes Pontos em comum nos três textos

Quando terminar de preencher o quadro, escreva um texto do tipo “Você sabia 
que...? para colocar em nosso mural. Pensando em toda a análise que fez do as-
sunto de hoje, escolha uma informação que tenha achado interessante.
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ATIVIDADE 3H – ESTUDO DO TEXTO VI

Objetivo

 � Confrontar-se com textos mais elaborados e enfrentar o desafio de locali-
zar e compreender as principais ideias nele defendidas, posicionando-se 
diante delas.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Embora curto, o texto é complexo, mas pode ser entendido por eles com 
sua mediação e bastante discussão. O assunto é envolvente e muito rele-
vante, em particular para essas crianças que, com frequência, são vítimas 
de preconceito.

 � Explique aos alunos que você irá ler com eles um texto difícil, mas que você 
acredita que eles são capazes de compreendê-lo. 

 � Combine que, depois da leitura, eles irão debater as formas de racismo que exis-
tem e que eles conhecem. O texto servirá de apoio e de detonador do debate.

 � Antes da leitura, convide-os a falar sobre o que sabem a respeito de racismo 
e preconceito e oriente a conversa propondo questões como: O que é racis-
mo? O que é preconceito? Você se sente ou já se sentiu vítima de precon-
ceito ou discriminação racial? Por que existem racismo e preconceito racial? 
Onde existem racismo e preconceito racial? Como acontece? Qual a relação 
entre escravidão, racismo e preconceito racial?

 � Anote o que disserem e peça a eles que, durante a leitura, grifem as informa-
ções que serão úteis para o debate, ou que gostariam de discutir. 

 � Faça a primeira leitura, sem interrupções. 

 � Depois, releia detendo-se nas principais informações e discutindo como as 
formas de preconceito racial e de racismo se manifestam no cotidiano. Es-
timule o diálogo, a troca de opiniões e a participação de todos. Contribua 
com esclarecimentos e informações que ajudem a compreender melhor o 
conteúdo. Use as anotações que fez na lousa para comparar o que foi dito 
antes da leitura com as informações fornecidas pelo texto.

 � Anote as principais ideias dos alunos na lousa, de forma sintética.

 � Copie depois em um papel pardo, para utilização na próxima aula.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Desigualdade nas questões racial e social

Sobre o modelo brasileiro de relações sociais
[...] 

O preconceito racial e o racismo no Brasil se manifestam no cotidiano das relações 
pessoais, na mídia, nas empresas (quando dos processos de contratação, políticas 
de promoção e na tomada de decisão sobre as demissões), nas escolas e univer-
sidades (no cotidiano escolar, no racismo em sala de aula, nos livros didáticos, nas 
estruturas curriculares, nas bolsas de pesquisa concedidas para pessoas negras 
e temas reportados às relações raciais), nas lojas, nas livrarias e bibliotecas, nos 
hospitais, clínicas médicas e postos de saúde, nos tribunais, nas delegacias, nos 
processos eleitorais e mesmo, infelizmente, no interior das famílias, pois, por inter-
médio de diversos trabalhos acadêmicos, sabe-se que existem não poucos casos 
de crianças negras, na hipótese de terem irmãos ou irmãs de pele mais clara, que 
tendem a ser proporcionalmente mais discriminadas, inclusive pelos próprios pais.

[...]

Sobre o modelo brasileiro de relações sociais - In: Marcelo Paixão. “A cor da cultura - saberes e 
fazeres”. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006.

ATIVIDADE 3I – ANÁLISE DE GRÁFICO

Objetivo

 � Localizar e compreender as principais ideias nele defendidas, posicionando-
-se diante delas.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e anotações em papel pardo 
feitas na aula anterior..

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Retome as anotações feitas em papel pardo na última aula e afixe na lousa.

 � Solicite que os alunos analisem o gráfico apresentado na atividade, orienta-
dos pelas questões propostas:

1. O que este gráfico nos diz a respeito da discriminação racial?

2. Por que vocês acham que existem essas diferenças?

3. Este gráfico confirma as conclusões de vocês? Por quê?

 � Após a discussão em duplas, peça para relatarem suas conclusões e rela-
cioná-las com o que foi discutido na última aula.

Atividade do aluno

Analise o gráfico abaixo e discuta com seu colega:

 J O que este gráfico nos diz a respeito da discriminação racial?
 J Por que vocês acham que existem essas diferenças?
 J Este gráfico confirma as conclusões de vocês? Por quê?

Agora, conte para todos os colegas quais foram as suas conclusões e ouça 
os relatos deles.

DUAS DÉCADAS DE ATRASO
Taxa de analfabetismo entre pardos e negros cai pela metade
e chega ao patamar em que os brancos estavam há 20 anos

Brancos

Negros

Pardos

Total

11,9%

31,5%

1991 2000 2010

27,8%

19,4%

8,3%

21,5%

18,2%

12,9%

5,9%

14,4%
13%

9,6%

Fonte: http://www.ibge.gov.br – Acesso em 17/11/2011.
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ATIVIDADE 3J – COMPARAÇÃO DE TEXTOS

Objetivo

 � Localizar no texto informações que confirmem e ampliem o que foi estudado.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e livro Uma visita ao Museu 
Afro Brasil.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Os textos que serão lidos não focalizam o preconceito e a discriminação racial, 
mas tocam nessas questões, relacionando-as com as artes. 

 � Os alunos deverão analisar os textos para encontrar tais informações, que 
estão nas entrelinhas.

 � Textos que serão utilizados:

1. "A mão afro-brasileira" – página 40.
2. "O domínio dos sentidos" – página 44.
3. "O século XX", a arte à flor da pele – página 45.

 � Solicite a cada um que pegue seu livro Uma visita ao Museu Afro Brasil e abra 
na página com o título “Artes”. Pergunte-lhes: Vocês acham que os artistas 
afro-brasileiros sofreram preconceito racial? Como? 

 � Ressalte quais textos deverão ler e peça para grifarem os trechos que abordarem 
o assunto tratado na última aula (preconceito racial, racismo e discriminação). 

 � O terceiro texto – “O século XX, a arte à flor da pele” – não aborda propriamente 
o racismo, mas fala como a cultura afro-brasileira entrou na pauta de discussões.

 � Auxilie as duplas que não estiverem conseguindo ler com autonomia.

 � Oriente aos alunos que cada dupla deverá sintetizar as informações encon-
tradas, escrevendo um pequeno texto para o mural de curiosidades sobre 
o aspecto que tiver escolhido: preconceito racial, racismo ou discriminação 
racial. Para essa tarefa os alunos deverão utilizar como referência situações 
que estão registradas no livro.
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 � Se houver tempo, leia com seus alunos outros textos dessa parte do livro, 
sobre artistas negros e suas obras. Se não tiver tempo de fazer isso, reco-
mende que eles leiam e observem as imagens – em casa ou em momentos 
de transição entre uma atividade e outra.

Etapa 4

Organizando a visita

ATIVIDADE 4A – ELABORAR 
PAUTA DE OBSERVAÇÃO

Objetivo

 � Aprender a fazer uma pauta de observação para aproveitar melhor a visita 
ao museu.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: Coletânea de Atividades e livro Uma visita ao Museu 
Afro Brasil.

 � Duração aproximada: 50 minutos.

Encaminhamentos

 � Quanto mais os alunos souberem a respeito do que irão ver, mais significati-
va e bem aproveitada será a visita. Se for possível, faça com eles uma visita 
virtual ao site do museu (www.museuafrobrasil.com.br).

 � Comente com os alunos que o dia da visita está se aproximando e, quanto 
mais preparados estiverem, melhor será o proveito. 

 � Conte-lhes que terão a ajuda dos monitores do museu, que irão acompanhá-
-los, responder às suas perguntas e explicar o que for preciso a respeito das 
obras e dos objetos.
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 � Explique-lhes que o museu está dividido em seis núcleos: 

1. África. 4. Religiosidade afro-brasileira.

2. Trabalho e escravidão. 5. História e memória.

3. O sagrado e o profano. 6. Arte.

 � Organize a turma em duplas e atribua a cada uma delas um dos acervos do 
museu.

 � Cada dupla irá ler em seu material, o texto correspondente a esse núcleo, 
retomar as anotações e sínteses e também consultar o livro Uma visita ao 
Museu Afro Brasil. 

 � Cada dupla deve elaborar duas perguntas sobre aquela seção do museu. Além 
disso, as duplas irão escolher três obras ou objetos sobre os quais gosta-
riam de saber mais, ou observar com mais vagar, justificando essa escolha.

 � Acompanhe a produção das perguntas, fazendo-os refletir se de fato a per-
gunta pode ser respondida, se a resposta trará novas informações e qual 
será o interesse.

 � Se houver tempo, peça a cada dupla que leia sua pergunta, suas escolhas e 
justificativas e copie tudo em papel pardo.

 � Combine com eles que, no dia da visita, as duplas poderão fazer as pergun-
tas ao monitor quando estiverem no núcleo correspondente.

 � Observação: caso a sua turma não vá fazer essa visita, vocês podem fazer 
uma visita virtual e enviar as perguntas por e-mail para a monitoria do museu.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Leia com seu(sua) colega o texto indicado pelo(a) professor(a) e planeje per-
guntas para o dia da visita ao museu. É importante escolher quais objetos ou obras 
você dedicará mais tempo para conhecer neste dia.

1. ACERVO – ÁFRICA – DIVERSIDADE E PERMANÊNCIA
Nesse núcleo da exposição do acervo do Museu Afro Brasil se encontram elemen-
tos que mostram a diversidade das culturas africanas e da arte por elas produzida. 
Gravuras e fotografias retratam poderosas figuras de reinos africanos do passado, 
bem como situações cotidianas, mostrando a variedade étnica dos povos da África, 
depois reduzidos à escravidão no Brasil.
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2. ACERVO – TRABALHO E ESCRAVIDÃO
Esse núcleo trata do papel dos africanos escravizados e seus descendentes na 
construção da sociedade brasileira, como mão de obra essencial em todos os seus 
ciclos de desenvolvimento econômico. A condição desse processo foi a violência 
brutal que impôs o domínio sobre o corpo e a alma do escravo, suscitando, em 
contrapartida, diferentes estratégias de resistência, da rebelião aberta à silenciosa 
impregnação da sociedade e da cultura do Brasil pelos seus costumes e valores.

3. ACERVO – O SAGRADO E O PROFANO
Esse núcleo mostra a apropriação pelos escravos africanos e seus descendentes 
dessas celebrações festivas a partir das referências de suas culturas de origem, 
permitindo-lhes preservar muitos de seus elementos, que se conservam ainda hoje 
no catolicismo popular e nas festas consideradas "folclóricas".

4. ACERVO – RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA
No Brasil, a escravidão colocou em contato as religiões de diferentes povos africa-
nos, que acabaram por assimilar e trocar entre si elementos semelhantes de suas 
culturas. Assim se sobrepuseram e se fundiram divindades, ritos e cultos de origem 
distinta num amálgama comum de que surgiram as religiões afro-brasileiras. O can-
domblé de origem ioruba é uma das religiões afro-brasileiras mais difundidas em 
todo o País, tendo assimilado ao panteão de seus deuses – os orixás – divindades 
de várias culturas africanas. Seu culto é também conhecido como xangô ou tambor 
de mina no Nordeste, batuque no Sul ou macumba no Sudeste, distinguindo-se 
igualmente as diferentes “nações” de que se originam as formas de seus ritos, 
keto, gege, angola etc. Isso evidencia as transformações e as permanências africa-
nas nas religiões afro-brasileiras.

5. ACERVO – HISTÓRIA E MEMÓRIA
Esse núcleo procura resgatar como negro quem negro foi e quem negro é na histó-
ria do Brasil, apresentando personalidades negras que se destacaram em diversas 
áreas, da colônia aos dias atuais.

6. ACERVO – ARTE
A maioria dos artistas atuantes nesse período era formada por negros ou mesti-
ços de negros com brancos e muitos produziam obras coletivas nas confrarias de 
artes e ofícios. A religião católica fomentou a produção artística do século 18 por 
meio de encomendas de esculturas em madeira representando imagens de santos; 
encomendas de pinturas para tetos de igrejas e objetos litúrgicos confeccionados 
em ouro e, ou, prata; além dos "desenhos" das próprias igrejas. Esse período, que 
abrange artes plásticas, arquitetura, literatura e música, é conhecido como barroco, 
considerado a primeira expressão artística com caracteríticas brasileiras.

Crédito: ©Associação Museu Afro Brasil.
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Que perguntas vocês gostariam de fazer à monitoria do museu? Registre aqui.

 

Quais objetos ou obras vocês gostariam de obervar melhor? Por quê?

ATIVIDADE 4B – AVALIAÇÃO E RETOMADA

Objetivo

 � Finalizar a sequência, fazendo com que os alunos tenham noção de tudo o 
que aprenderam com seus estudos e também com a visita ao museu.

Planejamento

 � Organização do grupo: duplas.

 � Materiais necessários: cartazes e trabalhos produzidos durante a sequência 
e livro Uma visita ao Museu Afro Brasil.

 � Duração aproximada: 50 minutos.
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Encaminhamentos

 � Faça inicialmente uma rodada de impressões gerais sobre o museu: do que 
mais gostaram, por quê, o que acharam de mais curioso, se a expectativa 
em torno da visita foi atingida...

 � Retome depois tudo o que aprenderam, cumprimentando-os pelas conquistas. 
Afinal, com certeza avançaram muito no comportamento de leitor-estudante.

 � Leia as perguntas elaboradas previamente por eles, uma a uma, para que 
digam se foi respondida durante a visita e qual foi a resposta.

 � Em seguida retome o cartaz produzido no início da sequência e leia com eles, 
discutindo o que foi contemplado, o que não foi e o que foi aprofundado. 

 � Por último, solicite que escrevam, em duplas, um texto sobre o Museu Afro Bra-
sil em seus cadernos, com o título: “Você sabia que no Museu Afro Brasil...?”. 

 � Oriente-os a passar o texto a limpo para colocá-lo no mural, relembrando que, 
como o mural será visto por pessoas que não estiveram no museu, o texto 
deve ser claro e atraente, para que as pessoas entendam, se interessem e 
tenham vontade de também fazer uma visita.
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Mitos e lendas

PROJETO DIDÁTICO
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Mitos e lendas

Esse projeto didático transporta os alunos a diferentes tempos e costumes. Lendas 
e mitos são relatos anônimos que buscam explicar os mistérios da vida por meio de fatos 
heroicos ou sobrenaturais, geralmente misturando realidade e fantasia. Essas narrati-
vas são de tradição oral, sendo transmitidas de geração a geração por muitos séculos.

Algumas dessas histórias, por exemplo, narram e explicam a origem de fenôme-
nos naturais, homens e mulheres, plantas e animais, estrelas, montanhas, lagos e 
outros acidentes geográficos e estão sempre relacionadas ao divino, ao sobrenatu-
ral. Essas histórias são denominadas mitos. Já as lendas, podem tratar de figuras 
como reis e rainhas, guerreiros e crianças, animais e criaturas maravilhosas que não 
necessariamente simbolizam uma força maior22. Esse gênero relata acontecimentos 
em que o maravilhoso e o imaginário superam o histórico e o verdadeiro e é ligado a 
certo espaço geográfico e a determinado tempo23.

Todas essas histórias são narradas de forma interessante e despertam a curio-
sidade tanto de crianças como de adultos. 

Esse projeto é proposto com os seguintes objetivos:

 � possibilitar aos alunos momentos para apreciar e compartilhar de mitos e 
lendas de diversos povos.

 � desenvolver a competência dos alunos para a leitura e a reescrita de textos, 
utilizando a linguagem própria desses gêneros textuais.

 � propiciar um intenso e sistematizado contato dos alunos com mitos e lendas, 
especialmente no que se refere ao ler para conhecer.

Os procedimentos adotados no encaminhamento das atividades são muito 
importantes para que os alunos se envolvam no processo de produção escrita e 
aprendam a planejar, produzir e revisar textos.

O foco do processo é a leitura de alguns mitos e lendas e a reescrita de um mi-
to e, ou, uma lenda. Quanto à reescrita, você sabe que não é uma reprodução literal, 
mas a criação da versão própria de um texto existente. Para isso, você precisa garantir 
algumas condições didáticas, como o acesso dos alunos a uma diversidade de tex-
tos do mesmo gênero e, nesse projeto, a distintas versões de uma mesma história.

22 São Paulo (Estado) Secretaria da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da Educação. 
Sabores da leitura. Cilza Bignotto. São Paulo: 2012.

23 COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise e didática. São Paulo: Editora Moderna, 
2002.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   379 05/11/14   20:12



380 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

A reescrita é uma boa situação didática para produzir bons textos, pois dá ao 
aluno a possibilidade de se ater à forma escrita, já que conhece o conteúdo da his-
tória. Portanto, a ênfase recai nos aspectos discursivos, gramaticais e ortográficos.

O texto narrativo é um dos primeiros tipos de texto de que a criança se apro-
pria, sendo desde muito cedo capaz de contar uma história – primeiro, com a ajuda 
do adulto, mas, paulatinamente, vai aprendendo a encadear os eventos em ordem. 
Utilizando esse conhecimento, os alunos também serão convidados a recontar oral-
mente mitos e lendas. Não se trata de decorar os textos, mas de contá-los com as 
próprias palavras, mantendo-se o mais próximo possível da linguagem que se escreve. 

O que se espera que os alunos aprendam: 

Leitura 
 � Valorizar a leitura como fonte de fruição estética e entretenimento.

 � Interessar-se por ler ou por ouvir a leitura, especialmente de textos literários, 
e compartilhar opiniões, ideias e preferências.

 � Utilizar indicadores para fazer antecipações e inferências em relação ao 
conteúdo.

 � Utilizar os dados obtidos por meio da leitura para checar as antecipações e 
inferências. 

 � Adquirir mais confiança em si mesmo como leitor, atrevendo-se a antecipar o sig-
nificado dos textos e preocupando-se, depois, em verificar suas antecipações.

 � Ler vários mitos e lendas para ampliar seu repertório e o conhecimento des-
ses gêneros textuais.

 � Ler em voz alta alguns textos, utilizando recursos interpretativos como pau-
sas, mudanças de expressão e de tom da voz, por exemplo. 

Escrita
 � Reescrever lendas ou mitos, atento à linguagem característica do gênero tex-
tual e às finalidades da produção escrita. 

 � Utilizar estratégias de escrita: planejar o texto, redigir rascunhos, revisar e 
cuidar da apresentação.

 � Planejar a reescrita, considerando o texto original como base para a produção.

 � Revisar o próprio texto durante o processo de produção: reler cada parte es-
crita, verificar a articulação com o já escrito e planejar o que falta escrever. 

 � Revisar os textos produzidos pelos colegas nos aspectos discursivos e 
ortográficos. 
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 � Revisar seus textos de forma coletiva, em duplas ou individualmente, 
baseando-se nas orientações do(a) professor(a). 

Linguagem oral
 � Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram: ouvir com atenção; 
intervir sem sair do assunto tratado; formular e responder perguntas; explicar 
e ouvir explicações; manifestar e acolher opiniões; e adequar as colocações 
às intervenções precedentes.

 � Narrar histórias conhecidas, buscando aproximar-se das características dis-
cursivas do texto-fonte.

Produto final sugerido

 � Nos projetos didáticos, é importante que, desde o começo, você compartilhe 
com os alunos um objetivo que dê sentido à realização de todas as ativida-
des planejadas. 

 � No caso do projeto desenvolvido aqui, o objetivo compartilhado é produzir um 
livro, trabalhando em duplas. Cada dupla reescreverá uma lenda ou um mito, 
que fará parte de um livro ilustrado. Tais livros irão compor o acervo da escola 
ou, dependendo da escolha dos alunos, serão destinados a outro público. 

 � Você irá planejar com seus alunos um evento para lançar os livros produzi-
dos. A sugestão é que se promova uma sessão de reconto de alguns mitos 
e lendas escolhidos por eles, para um público também definido pela turma 
– por exemplo, colegas de outras classes. 

Quadro de organização do projeto didático

Etapas Atividades

Etapa 1 – Apresentação do 
projeto didático

Atividade 1A – Leitura de um mito e uma lenda. 
Atividade 1B – Levantamento e escrita de lendas 
e mitos.
Atividade 1C – Socialização da proposta do 
projeto.

Etapa 2 – Leitura e análise de 
mitos e lendas

Atividade 2A – Leitura em voz alta de um mito 
grego. 
Atividade 2B – Leitura de uma lenda maia.
Atividade 2C – Identificação de recursos 
linguísticos.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   381 05/11/14   20:12



382 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

Etapa 3 – Produção do final de 
uma lenda

Atividade 3A – Ditado ao professor do final de 
uma lenda.
Atividade 3B – Revisão do texto produzido.

Etapa 4 – Leitura e análise de 
mitos e lendas II

Atividade 4A – Leitura da lenda e análise dos 
recursos linguísticos.
Atividade 4B – Leitura e análise do mito indígena.

Etapa 5 – Estudo comparativo 
de versões de uma mesma lenda

Atividade 5 – Leitura e registro das diferenças e 
semelhanças entre versões de um mesmo mito.

Etapa 6 – Produção de uma 
versão de um mito

Atividade 6A – Produção de uma versão do mito.
Atividade 6B – Revisão pelos alunos.

Etapa 7 – Confecção do produto 
final

Atividade 7A – Análise de ilustração para 
confecção do livro.
Atividade 7B – Organização do livro.
Atividade 7C – Confecção do livro.
Atividade 7D – Lançamento do livro. 

Indicações bibliográficas 

Livros

Azevedo, Ricardo. Meu livro de folclore. São Paulo: Ática, 1989. 

______________. Contos de bichos do mato. São Paulo: Ática, 2005.

______________. Contos de espanto e alumbramento. São Paulo: Ática, 2005.

Coelho, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise e didática. São Paulo: Editora 
Moderna, 2002

Philip, Neil. Volta ao mundo em 52 histórias. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1998.

Prieto, Heloisa. Lá vem história. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007.

_____________. Lá vem história outra vez. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1999.

Williams, Marcia. Mitos gregos: o voo de Ícaro e outras lendas. São Paulo: Ática, 2005.

Xavier, Marcelo. Mitos: o folclore do Mestre André. São Paulo: Formato, 2002.

Consulte na internet

<http://www.lendorelendogabi.com/lendas_mitos/lendas_e_mitos.htm>

<http://sitededicas.uol.com.br/cfolc.htm>

<http://www.edukbr.com.br/artemanhas/lendasemitos.asp>

<http://www.mundosites.net/culturapopular/mitos.htm>

<http://www.suapesquisa.com/mitos> 

<http://caracol.imaginario.com/estorias/index.html>
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Etapa 1 

Apresentação do projeto didático

Antes da apresentação do projeto, é recomendável realizar a leitura de um mito 
e de uma lenda, estabelecendo o primeiro contato do aluno com essas narrativas. 
Além disso, faz-se necessário o levantamento de mitos e lendas que os alunos co-
nhecem, por meio de uma lista, que deverá ser ampliada no decorrer do projeto e 
utilizada para a elaboração do produto final.

Compartilhe com seus alunos o conteúdo do projeto e os objetivos pretendi-
dos: explique o que acontecerá em cada etapa e conte qual será o produto final.

Ao envolvê-los no processo, você os ajuda a se concentrar no papel de escrito-
res que têm algo a dizer, de determinada forma – texto literário, com características 
próprias desse gênero; para destinatários reais – no caso, os colegas da escola, 
que terão acesso ao livro produzido – portador específico, que permanecerá na sala 
de leitura da escola.

Planeje uma aula para explicar as etapas que comporão o projeto e como será 
a elaboração do produto final. Provavelmente seus alunos já participaram de algum 
projeto e tem ideias a respeito de seu desenvolvimento. Nessa abordagem inicial, 
aproveite para falar dos textos que serão lidos, incluindo algumas informações sobre 
eles e dados da história, apenas para aguçar a curiosidade e o desejo pela leitura.

ATIVIDADE 1A – LEITURA DE UM MITO 
E UMA LENDA

Objetivo

 � Estabelecer o primeiro contato dos alunos com os gêneros que serão lidos 
e apreciados no decorrer do projeto.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: os textos "O uapé", mito indígena, e “O maravilhoso 
homem das neves”, lenda recontada por Heloísa Prieto, presentes na Cole-
tânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.
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Encaminhamento

 � Antes de começar a leitura do texto, procure criar um clima aconchegante, 
propício à leitura de textos de tradição oral, que eram (re)contados em gran-
des círculos, normalmente, em volta de fogueiras. Em seguida, leia o título 
da história e pergunte o que os alunos acham que vão ouvir.

Parte I
A palavra mito tem vários significados, originados dos estudos que vários cam-
pos do conhecimento humano dedicam ao assunto. A antropologia, a filosofia, 
a sociologia, a história, a linguística são apenas algumas das disciplinas que 
estudam o mito, e que dão a ele definições diversas. 

De modo simplificado, podemos dizer que o mito é uma narrativa de tradição 
oral, geralmente de caráter fantástico, protagonizada por seres (homens, anjos, 
criaturas sobrenaturais) que encarnam, simbolicamente, as forças da natureza 
e os aspectos gerais da condição humana. É natural os mitos narrarem e expli-
carem a origem de fenômenos naturais, homens e mulheres, plantas e animais, 
montanhas, lagos e outros acidentes geográficos. Por vezes, os mitos contam 
a origem de algum costume de determinado povo.

Nas histórias de diferentes povos, os mitos também se entrelaçam com os en-
sinamentos sobre o divino, o sagrado, as origens da vida, as razões da morte.

A lenda se distingue do mito por ter origem em fatos que realmente aconteceram, 
mas que foram amplificados ou transformados pela imaginação popular ou pela 
evocação poética. Além disso, o mito está sempre relacionado ao divino, ao sobre-
natural, enquanto a lenda pode tratar de figuras como reis e rainhas, guerreiros e 
crianças, animais e criaturas maravilhosas que não necessariamente simbolizam 
uma força maior. 

IN: São Paulo (Estado) Secretaria da Educação e Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação. Sabores da Leitura. Cilza Bignotto. São Paulo: 2012.

Saiba mais sobre a diferença entre mitos e lendas nos sites:  
<www.suapesquisa.com/mitos/> e <www.suapesquisa.com/mitologiagrega>
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Primeiro texto – “O uapé”

Sobre o título do mito “O uapé”, talvez os alunos pensem que seja o nome de uma 
pessoa, por se tratar de um nome indígena. Crie um clima de expectativa para a leitura.

Assim que terminar a leitura, questione os alunos sobre os tipos de texto que já 
conhecem e se o texto em questão se encaixa nas características de alguns deles. 
Pergunte também se já ouviram falar de histórias em que as pessoas sacrificam a 
vida por amor e se já ouviram histórias que explicam como surgiu um animal, uma 
planta, uma cidade... Caso conheçam, incentive-os a contar para os colegas. 

A possibilidade de comentarem o assunto ajuda a aproximar os alunos das 
histórias, proporcionando prazer em ouvi-las e mais vontade de aprender a ler.

Atividade do aluno

Vamos ler agora “O uapé”. Acompanhe com atenção.

O uapé
Pitá e Moroti amavam-se muito e, se ele era o mais esforçado dos guerreiros 
da tribo, ela era a mais gentil e formosa das donzelas. Porém, Nhandé Iara não 
queria que eles fossem felizes; por isso, encheu a cabeça da jovem de maus 
pensamentos e instigou a sua vaidade.

Uma tarde, na hora do pôr do sol, quando vários guerreiros e donzelas pas-
seavam pelas margens do rio Paraná, Moroti disse:

– Querem ver o que este guerreiro é capaz de fazer por mim? Olhem só!

E, dizendo isso, tirou um de seus braceletes e atirou-o na água. Depois, vol-
tando-se para Pitá, que como bom guerreiro guarani era um excelente nadador, 
pediu-lhe que mergulhasse para buscar o bracelete. E assim foi.

Em vão esperaram que Pitá retornasse à superfície. Moroti e seus acom-
panhantes, alarmados, puseram-se a gritar… Mas era inútil, o guerreiro não 
aparecia.

A desolação logo tomou conta de toda a tribo. As mulheres choravam e se la-
mentavam, enquanto os anciãos faziam preces para que o guerreiro voltasse. Só 
Moroti, muda de dor e de arrependimento, como que alheia a tudo, não chorava.

O pajé da tribo, Pegcoé, explicou o que ocorria. Disse ele, com a certeza de 
quem já tivesse visto tudo:
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– Agora Pitá é prisioneiro de I Cunhã Pajé. No fundo das águas, Pitá foi preso 
pela própria feiticeira e conduzido ao seu palácio. Lá Pitá esqueceu-se de toda 
a sua vida anterior, esqueceu-se de Moroti e aceitou o amor da feiticeira, por 
isso não volta. É preciso ir buscá-lo. Encontra-se agora no mais rico dos quartos 
do palácio de I Cunhã Pajé. E se o palácio é todo de ouro, o quarto onde Pitá 
se encontra agora, nos braços da feiticeira, é todo feito de diamantes. E dos 
lábios da formosa I Cunhã Pajé, que tantos belos guerreiros nos tem roubado, 
ele sofre esquecimento. É por isso que Pitá não volta. É preciso ir buscá-lo.

– Eu vou! – exclamou Moroti – Eu vou buscar Pitá!

– Você deve ir, sim – disse Pegcoé. – Só você pode resgatá-lo do amor da feiti-
ceira. Você é a única, se de fato o ama, capaz de vencer, com esse amor huma-
no, o amor maléfico da feiticeira. Vá, Moroti, e traga Pitá de volta!

Moroti amarrou uma pedra aos seus pés e atirou-se ao rio.

Durante toda a noite, a tribo esperou que os jovens aparecessem – as mulheres 
chorando, os guerreiros cantando e os anciãos esconjurando o mal.

Com os primeiros raios da aurora, viram flutuar sobre as águas as folhas de uma 
planta desconhecida: era o uapé (vitória-régia). E viram aparecer uma flor muito lin-
da e diferente, tão grande, bela e perfumada, como jamais se vira outra na região.

As pétalas do meio eram brancas e as de fora, vermelhas. Brancas como o 
nome da donzela desaparecida: Moroti. Vermelhas como o nome do guerreiro: 
Pitá. A bela flor exalou um suspiro e submergiu nas águas.

Então Pegcoé explicou aos seus desolados companheiros o que ocorria:

– Alegria, meu povo! Pitá foi resgatado por Moroti! Eles se amam de verdade! A 
malévola feiticeira, que tantos homens já roubou de nós para satisfazer o seu 
amor, foi vencida pelo amor humano de Moroti. Nessa flor que acaba de aparecer 
sobre as águas, eu vi Moroti nas pétalas brancas, que eram abraçadas e beija-
das, como num rapto de amor, pelas pétalas vermelhas. Estas representam Pitá.

E são descendentes de Pitá e Moroti estes belos uapés que enfeitam as águas 
dos grandes rios. No instante do amor, as belas flores brancas e vermelhas do 
uapé aparecem sobre as águas, beijam-se e voltam a submergir.

Elas surgem para lembrar aos homens que, se para satisfazer um capricho da 
mulher amada um homem se sacrificou, essa mulher soube recuperá-lo, sacri-
ficando-se também por seu amor. E, se a flor do uapé é tão bela e perfumada, 
isso se deve ao fato de ter nascido do amor e do arrependimento.

Fonte: Alfabetização: Livro do Aluno volume 2 ©2000 
Projeto Nordeste/Fundescola/Secretaria de Ensino Fundamental. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000589.pdf

Você gostou desse texto? Conhece outra história em que um homem e uma 
mulher sacrificam suas vidas pelo amor? Se conhecer, conte-a para seus colegas 
e professor(a).
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Parte II

Segundo texto – “O Maravilhoso homem das neves” de Heloisa 
Prieto.

É provável que o título da lenda remeta os alunos a lembrarem de outras his-
tórias que têm títulos semelhantes, como o Maravilhoso Mágico de Oz, Alice no país 
das maravilhas... Aproveite para explicar que o termo maravilhoso tem um significado 
bastante importante na literatura infanto-juvenil e que nos remete a personagens que 
possuem poderes sobrenaturais; deslocam-se, contrariando as leis da gravidade; sofrem 
metamorfoses contínuas; defrontam-se com as forças do Bem e do Mal, personifica-
das; são beneficiados com milagres24 etc. Crie um clima de expectativa para a leitura.

Durante a leitura do texto, instigue-os com perguntas que levem a uma melhor 
compreensão do texto e dos elementos que caracterizam uma lenda: a presença 
de uma criatura maravilhosa, seu envolvimento com os seres humanos, a crença 
em sua existência...

Assim que terminar a leitura, questione os alunos sobre os tipos de texto que já 
conhecem e se o texto em questão se encaixa nas características de alguns deles. 
Pergunte também se já ouviram falar de histórias em que seres imaginários protegem 
ou atacam os seres humanos, caso conheçam, peça que contem para os colegas. 

É importante destacar que as lendas sobre grandes homens peludos que ata-
cam as pessoas são muito antigas e estão presentes em várias culturas:

 J no Brasil temos o Mapinguari, criatura peluda com uma boca no meio 
da barriga só para engolir caçadores de animais;

 J o Yeti, Squash ou Pé Grande também é um caso semelhante: uma cria-
tura peluda, de pés imensos, que costuma aparecer nas florestas do Ca-
nadá e Norte da Europa pregando sustos nos caçadores e madeireiros.

24 COELHO, Nelly Novaes. Literatura infantil: teoria, análise e didática. São Paulo: Editora Moderna, 
2002.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Vamos ler agora uma lenda chamada "O Maravilhoso homem das neves", de  
Heloisa Prieto.

O Maravilhoso homem das neves
Heloisa Prieto

A criatura era gigantesca, peluda como um urso, mas tinha o focinho achatado 
como o de um cão pequinês. Uma franja sedosa e brilhante encobria olhos que 
pareciam ser dourados, seus longos braços terminavam em patas imensas e 
arredondadas, pernas que pareciam grossos troncos de árvores acabavam em 
pés de formato quase idêntico ao das patas de gorila.

“Por onde ela entrou?”, pensou Steven, paralisado por completo, boquiaberto e 
com os olhos arregalados diante da criatura que simplesmente lhe estendia a 
pata como se o convidasse a sentar-se na cadeira.

Incapaz de emitir um único som, o garoto observou o ser abrir a porta da ge-
ladeira da cozinha de sua cabana e retirar dela um pacote de manteiga de um 
modo tão desajeitado que o resto dos alimentos despencou no chão.

A criatura ia enfiar o pacote de manteiga fechado na boca quando Steven a 
segurou pelo braço.

O garoto estava acostumado a lidar com os ursos da região, sabia que tocar um 
animal tão grande poderia ser perigoso, mas esse não era um bicho normal. O gesto 
nasceu de forma espontânea, como se ele estivesse tentando treinar um cãozinho 
teimoso. Steven tocou o ser e ele simplesmente aceitou o comando. Sentou o enor-
me corpo brilhante sobre o chão, pousou os olhos dourados no garoto e aguardou.

Steven desembrulhou o pacote de manteiga e, em lugar de entregá-lo direta-
mente à criatura, colocou o alimento sobre a mesa, depois se aproximou mais 
e apontou para a manteiga com a mão.

O ser enfiou a barra de manteiga goela abaixo, depois balançou a cauda como 
se estivesse satisfeito. Produziu um som musical, que imediatamente tranquili-
zou o menino, encorajando-o a aproximar-se ainda mais.

Contrariando todas as recomendações de seu pai, Roger B., o melhor guarda-
-florestal da região, Steven aninhou-se na pelagem macia da criatura. Aquilo não 
deveria estar acontecendo de verdade, a sensação de proteção e aconchego era 
tão intensa que o menino logo se lembrou da época em que seu avô ainda vivia.
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Jonas, seu avô, havia sido um guarda-florestal, assim como seu pai. Amava 
aquelas florestas, conhecia todos os seus segredos. Sempre caminhavam jun-
tos entre as árvores. Às vezes sentavam nas imensas raízes de uma velha 
árvore e seu avô lhe contava sobre os guardiões secretos da natureza. Jonas 
afirmava que o mais poderoso era o Pé Grande, uma espécie de urso mágico 
que defendia crianças e animais silvestres.

Votando ao presente, Steven afastou-se do ser e o observou cuidadosamente.

Será que era tudo uma visão? Será que tinha ficado completamente louco?

Nada daquilo tinha a menor lógica. Principalmente a confiança instintiva que ele 
sentiu ao ver-se diante de uma criatura sobrenatural. Seus amigos na certa te-
riam medo, sairiam correndo e berrando de pavor. Mas não Steven, ele teria 
ficado ali, sentado ao lado daquela espécie de cachorro gigante, porém, um tiro 
de revólver súbito quebrou o vidro produzindo um estrondo dentro da pequena 
cabana.

“Meu pai! Outra vez em perigo!”

O menino deu um salto e correu até a janela. Na noite anterior seu pai havia 
feito uma apreensão de armas na floresta. Um grupo de caçadores tinha saído 
de madrugada tentando liquidar animais na calada da noite. Mas era difícil en-
ganar o experiente Roger, o melhor guarda-florestal de toda a região. Ele os pe-
gara em flagrante e lhes tomara as armas. Porém, sempre que acontecia isso, 
Steven já sabia, era perigo na certa, pois não havia espécie mais vingativa que 
um caçador frustrado. Impedidos de caçar animais, resolviam caçar seu pai.

Completamente esquecido da criatura, Steven se expôs ao perigo colando o rosto 
contra a janela. O pai vinha correndo pela neve, pois estavam em pleno inverno.

Steven correu para a porta da cabana e abriu-a. Roger saltou para dentro, cain-
do deitado no meio da cozinha. Uma segunda bala estilhaçou o vidro da outra 
janela da pequena sala ao lado. Estavam cercados.

O garoto agarrou o pai e o calor daquele abraço o fez lembrar-se do monstro. 
Monstro? Só porque era criatura anormal? Aquele ser era uma criatura proteto-
ra, talvez fosse uma espécie de guardião mágico!

Pai, você não sabe, eu vi... – o garoto começou a gritar.

Filho! Olhe! O que é isso? – interrompeu o pai, fascinado.

Steven correu até a porta em busca do amigo. E viu que o maravilhoso ser das 
neves estava parado no meio do quintal. As balas o atravessavam como se não 
o atingissem, os quatro caçadores atiravam sem parar, acabando rapidamente 
com toda a munição.

O Pé Grande cruzou os braços e balançou o corpanzil como se estivesse dando 
risada. Impassível, novamente deixou-se atingir pelos tiros e, quando teve certeza 
de que a munição dos caçadores havia terminando, deu dois largos passos para 
a frente, estendendo os braços brancos e esvoaçantes como se fosse abraçá-los.
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Bem que os caçadores tentaram fugir, mas era tarde demais. Dois deles caíram 
na lama e vieram rodopiando pelo chão como se estivessem sendo atraídos por 
um buraco invisível no ar. Tocaram nos comparsas que estavam ao seu lado e 
eles grudaram todos uns nos outros como se fossem uma massa de alfinetes 
escorregando sobre um pedaço de ímã.

Steven e o pai se aproximaram, mas tiveram a impressão de que uma parede 
invisível os impedia de entrar naquela cena. 

O Pé Grande ergueu a pata para o alto e os caçadores subiram lentamente 
no ar para depois despencarem rápido no lago negro que ficava um pouco 
adiante da casa.

Quando o primeiro deles saiu das águas, correu para a floresta, sendo logo 
seguido por seus três companheiros.

Ninguém precisou dizer nada. Steven e o pai tiveram a plena certeza de que 
eles nunca mais retornariam. Viraram-se ao mesmo tempo para agradecer à 
criatura gigante.

O Pé Grande balançou os pelos como se fosse um cachorro enorme tentan-
do secar-se. As nuvens de chuva subitamente desapareceram e raios de luz 
espalharam-se sobre sua pelagem, produzindo uma cor prateada que Steven 
nunca mais voltaria a ver.

A criatura abanou a cauda e movimentou a cabeça como para se despedir do 
garoto e de seu pai. Agachou-se e curvou o corpo, tomando um impulso para 
pular, depois desapareceu de um salto como se houvesse atravessado uma 
janela invisível.

Imóvel, sem palavras a dizer, Steven percebeu que o pai o abraçava com carinho.

– É, meu filho, é como seu avô sempre me dizia, a natureza tem seus estranhos 
guardiões...

Fonte: O maravilhos homem das neves. Prieto, Heloisa. In: Monstros e mundos 
misteriosos: quase tudo o que você gostaria saber. São Paulo: Cia. das Letrinhas, 2008.

Você gostou desse texto? Conhece outra história em que seres imaginários 
protegem ou atacam os seres humanos? Se conhecer, conte-a para seus colegas 
e professor(a).

 � No final da leitura dos dois textos, pergunte aos alunos se sabem o que são 
mitos e lendas. Explique o que são mitos e lendas, de forma acessível a eles. 
Conte que essas narrativas não têm autoria; ou melhor, que sua autoria se 
perdeu no tempo. Informe que foram transmitidas de geração em geração 
por muitos séculos, sempre de forma oral, até serem registradas em livros.
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ATIVIDADE 1B – LEVANTAMENTO 
E ESCRITA DE LENDAS E MITOS 
QUE OS ALUNOS CONHECEM

Objetivo

 � Escrever uma lista de lendas e mitos conhecidos pelos alunos.

Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Materiais necessários: cadernos dos alunos

 � Duração aproximada: 1 hora

Encaminhamento

 � Nessa atividade, os alunos serão solicitados a escrever uma lista de mitos 
e lendas que conhecem, para posterior socialização. Para isso, professor, 
forme duplas de alunos com hipóteses de escrita não alfabéticas, faça um 
levantamento dos mitos e lendas que já conhecem e peça que os escrevam.

 � Circule entre as duplas, dando a orientação que for necessária: ora com pergun-
tas, ora oferecendo informação, confirmando ou confrontando suas informações. 
Ajude os alunos a utilizar as fontes de informação existentes na classe. 

 � Se você ainda tiver alunos com hipóteses de escrita não alfabéticas, peça-
-lhes que tentem escrever a partir de suas hipóteses e em duplas, procurando 
criar uma situação em que eles possam pensar sobre o sistema de repre-
sentação escrita. Os alunos com hipóteses alfabética e silábico-alfabética 
podem realizar a atividade individualmente. 

 � Socialize depois as listas e escreva em um cartaz todos os nomes de lendas 
e mitos que conhecem.

Lembre-se: 
Como o intuito é propor que os alunos reescrevam lendas e mitos ao longo 
do projeto, é necessário oferecer a eles frequentes situações de leitura. 
Por isso, é importante que você leia muitos mitos e lendas em diferentes 
momentos e incentive os alunos a realizar empréstimos desses gêneros 
literários na escola para ampliar seu repertório de bons modelos.
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ATIVIDADE 1C – SOCIALIZAÇÃO 
DA PROPOSTA DO PROJETO

Objetivo

 � Socializar a proposta do projeto.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Esse é o momento em que você socializará a proposta do projeto com seus 
alunos e definirá, coletivamente, qual será o produto. Sugerimos a produção 
de um livro ilustrado sobre uma lenda ou um mito, ou seja, um livro com tex-
tos e ilustrações feitos pelos alunos, para doar à escola.

 � Oriente os alunos para que construam, em seus cadernos, uma tabela, guiando-
-se por esse modelo, e registrem ali cada uma das leituras de lendas ou mitos. 
Assim, eles poderão avaliar a evolução do projeto e organizar o acervo de textos 
lidos, controlando não só as leituras como também suas preferências. A lista 
poderá ainda servir de referência literária para colegas de outras turmas.

 � Para anotar todos os títulos das histórias que vamos ler, faça uma tabela em 
seu caderno. Não esqueça de registrar o local de origem de cada narrativa. 
Veja a seguir uma sugestão de como organizar a lista.

Título da lenda ou do mito Local de origem

1.

2.

3.

4.

5.
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 � Durante a leitura dos títulos de lendas comuns em todo o Brasil, estimule 
os comentários de seus alunos a respeito do que já sabem sobre esses per-
sonagens. É um meio de favorecer a troca de informações e motivá-los a ler 
mais, sentindo-se à vontade para recorrer à Sala de Leitura, quando houver, 
para fazer empréstimos ou consultas. 

 � Diga-lhes que vocês terão outros momentos para conversar sobre lendas e 
mitos e que eles poderão comentar os livros que estiverem lendo, realizar 
indicações literárias etc. Cuide para que esse momento seja prazeroso, com 
a participação de todos, para que se envolvam com o projeto. 

 � A proposta de escrever um livro ilustrado de lendas e mitos, dirigido para um 
ou mais destinatários definidos coletivamente, precisa ser compartilhada 
com a turma. O livro produzido pode vir a integrar o acervo da escola, mas 
o melhor é que os próprios alunos definam os destinatários que julgarem 
mais convenientes.

 � Converse com eles sobre a organização de um evento para recontar histó-
rias lidas e apreciadas pela turma. Sugira que comecem a pensar sobre o 
assunto, de modo a poderem cuidar de todos os detalhes e dar uma ótima 
finalização ao projeto.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Aqui no Brasil também há muitas histórias lendárias. Algumas delas são conhe-
cidas no País todo; outras, apenas nas regiões em que foram criadas. Veja a lista a 
seguir, com um pequeno resumo a respeito de lendas e mitos de diversas regiões. 
Acompanhe enquanto fazemos a leitura.

Lendas comuns em todo o Brasil
Curupira ou Caipora. Personagem protetor das florestas e dos animais, tem os 
pés voltados para trás. Dizem que ele é originário do Sudeste, mas é comum 
em todo o Brasil, com pequenas variações entre as regiões.

Boitatá. Animal extraordinário que vive nos rios e tem os olhos de fogo. Além 
de ser conhecido entre os índios, também é muito comum em todo o País, bem 
como na América do Sul e na América Central.

Matintaperera. Misteriosa criatura que vive nas matas, ora pássaro, ora gente. 
Embora muito comum nos estados da região Norte, é conhecido no País inteiro, 
já que é uma variação das lendas do saci-pererê e do caipora.
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Lobisomem. Criatura metade homem, metade lobo, a quem se atribui a prefe-
rência por alimentar-se de crianças. Lenda europeia que se tornou comum em 
todo o mundo.

Mula sem cabeça. Estranha aparição que corre pelas ruas dos pequenos povo-
ados assustando todo mundo; em algumas regiões, ela aparece com cabeça, 
soltando fogo pelo nariz e pela boca. 

A mulher da meia-noite. Aparição na forma de uma mulher jovem e bonita que 
encanta a todos e desaparece na porta dos cemitérios. Essa lenda é contada nas 
Américas e na Europa, com relatos desde a Idade Média e características variadas. 

Lenda da região Centro-Oeste
Romãozinho. Lenda de um menino que era a maldade em pessoa. Era tão ruim 
que cometeu falso-testemunho contra a própria mãe e, então, foi amaldiçoado 
a não morrer nunca.

Lendas da região Nordeste
Besta-fera. Terrível criatura que assusta as pessoas das cidades do interior e, 
segundo a crença, é o próprio demônio. 

Papa-figo. Personagem que sofre de uma terrível doença, a qual só pode ser 
curada com o fígado de crianças. Equivale ao papão, ou bicho-papão, lembrando 
também a lenda europeia do velho do saco. 

Barba-ruiva. A história nasceu no Piauí, às margens da lagoa Paranaguá. Trata-se 
de um estranho homem de barba ruiva ou branca que corre atrás das mulheres.

Lendas da região Norte
Mãe-d’água ou Iara. Sereia que, com seu canto mágico, atrai as pessoas para 
o fundo dos rios.

Cobra-grande, boiuna ou cobra-norato. Serpente que vive nos rios da Ama-
zônia. Pode assumir várias formas, como as de uma canoa, um barco ou uma 
cobra grande e escura que solta fogo pelos olhos e come pessoas.

Lendas da região Sudeste
Saci. Duende idealizado pelos indígenas brasileiros como apavorante guardião 
das florestas. A princípio ele era um curumim perneta, de cabelos avermelha-
dos, encantador de crianças e adultos que perturbava o silêncio das matas. Em 
contato com a cultura africana e a superstição dos brancos, tornou-se negro, 
ganhou um gorro vermelho e um cachimbo na boca. É o personagem símbolo 
de nosso folclore.

Missa dos mortos. Lenda que fala de uma misteriosa missa que, de tempos em 
tempos, é realizada para aliviar as almas penadas.
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Lenda da região Sul
Negrinho do pastoreio. Personagem do folclore gaúcho, datado do final do 
século 19. Ele cavalga pelos pampas montado em seu cavalo baio e ajuda a 
encontrar coisas perdidas, socorrendo a quem lhe pede. 

Você já leu ou ouviu alguém ler alguma dessas lendas? De qual mais gostou? 
Por quê? 

Durante o projeto, você e seus colegas terão muitas oportunidades de comen-
tar as histórias lidas ou conhecidas. As lendas aqui comentadas não estão entre 
as que vamos trabalhar em nosso projeto. Mas se você quiser conhecê-las melhor, 
procure-as nos livros que houver na escola.

Etapa 2 

Leitura e análise de mitos e lendas

Nessa etapa, pretende-se propiciar aos alunos um contato mais aprofundado 
com mitos e lendas, levando-os a observar os recursos linguísticos desses gêneros. 
Nessa etapa, é importante que leia os textos com antecedência, para avaliar quais 
elementos valem a pena valorizar na conversa com seus alunos. Procure prever 
quais partes eles escolherão para explorar com você.

Além disso, sugerimos que, a cada obra lida, sejam ressaltados elementos 
referentes ao contexto de produção da obra: quem é o povo que criou a história, 
quando viveu, como a história chegou até os nossos dias, entre outros elementos. 
Com isso, espera-se que os alunos consigam estabelecer relações entre esse(s) 
texto(s) e outros que, eventualmente, tenham lido.

Da mesma forma, procure antecipar quais recursos utilizados pelo autor desses 
textos podem contribuir mais para a melhoria da produção textual de seus alunos. Se-
lecione trechos ou palavras que considere adequados para enfocar com sua classe.

Lembre-se de que o objetivo desse projeto é, também, desenvolver nos alunos 
um olhar atento aos textos, observando os recursos utilizados pelo autor para resol-
ver os problemas de repetição de palavras, descrição das personagens e dos lugares 
etc., ou seja, recursos diversos que contribuem para deixar um texto bem escrito. 

Finalmente, é importante pontuar que conversar sobre o texto contribui para que 
os alunos se envolvam com o assunto e observem o que há de fantástico nas histórias 
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contadas. Procure também direcionar o olhar deles para os detalhes da personalidade 
e das características de cada personagem, inclusive inferindo o que não está escrito. 

ATIVIDADE 2A – LEITURA EM VOZ ALTA 
DE UM MITO GREGO

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento de análise e reflexão sobre um mito grego 
que será lido e apreciado.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: o mito grego “Narciso”.

 � Duração aproximada: 1h e 30m.

Encaminhamento

 � As informações sobre a mitologia grega podem ajudar você a contextualizar 
a história de Narciso, que por seu simbolismo se tornou umas das mais du-
radouras da mitologia grega. 

 � O mito "Narciso", provavelmente, foi criado a partir da superstição grega 
segundo a qual contemplar a própria imagem prenunciaria má sorte. Narci-
so era um jovem de singular beleza; no dia de seu nascimento, o adivinho 
Tirésias vaticinou que sua vida seria longa desde que jamais contemplasse 
a própria figura. Narciso desprezou o amor da ninfa Eco e seu egoísmo pro-
vocou o castigo dos deuses. Ao observar o reflexo de seu rosto nas águas 
de uma fonte, apaixonou-se pela própria imagem e ficou a contemplá-la até 
consumir-se; no lugar em que ele sucumbiu nasceu a flor chamada "narciso". 

 � Saber mais sobre a mitologia grega e suas divindades contribui para estimu-
lar o interesse dos alunos por ler outros mitos e saber mais sobre a cultura 
grega. Incentive-os a comentar o que sabem ou pensam sobre essas histó-
rias e esses personagens. 

 � Converse com os alunos com relação ao mito lido.

 � Organize duplas produtivas com os alunos e peça que discutam sobre o que 
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mais chamou a atenção durante a leitura. Solicite que anotem o nome do 
mito e sua origem na lista que foi feita no caderno. 

 � Leia atentamente o trecho do mito transcrito a seguir e oriente a discussão 
sobre o que há de fantástico nele.

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 desper-
tar, 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.

 � Há muitas formas de tornar um texto bonito e agradável de ler. Uma delas é 
o jeito de descrever as características dos personagens. O autor pode fazer 
isso de um modo que a gente consiga imaginá-los, traçar seu perfil físico e 
psicológico, apreciá-los, simpatizar ou não com eles etc.

 � Observe com os alunos as palavras que o autor utilizou para deixar esse tre-
cho do texto mais bonito e agradável de ler. Promova uma conversa na sala 
a partir das seguintes perguntas: Alguma das palavras utilizadas para deixar 
o texto mais agradável ou bonito chamou mais sua atenção? Você poderia 
empregá-la em seus textos? 

 � Agora, ainda em duplas, solicite que analisem a forma usada pelo autor para 
descrever com detalhes cada personagem – Narciso, Eco, Eros e a deusa do 
amor –, deixando o texto mais bonito e agradável de ler. Para isso, releia o mito.

PARA SABER MAIS...

Mitologia grega 
Mitologia grega é o conjunto de histórias e personagens desenvolvido a partir 
das crenças e explicações sobre o mundo dos habitantes da Grécia Antiga, que 
existiu de aproximadamente 1100 a.C. até a dominação romana, em 146 a.C.

Deuses, heróis (semi-deuses), ninfas e criaturas fantásticas integram as narra-
tivas que explicam os acontecimentos, as origens da humanidade, a natureza 
e os sentimentos. Dos personagens da mitologia, os mais importantes são os 
deuses olímpicos, que também eram cultuados de forma religiosa. Eles habita-
vam palácios no alto do monte Olimpo, montanha que ultrapassava o céu, eram 
imortais, mas tinham sentimentos humanos, como amor, inveja, ciúmes etc.
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Isso os levava a interferir na vida terrena, o que causava grandes acontecimen-
tos, como a relação amorosa entre deuses e mortais. Dessa união, surgiam os 
heróis. O conhecimento sobre essa cultura chegou até nós por meio da litera-
tura, pinturas e cerâmicas produzidas pelos gregos antigos. Conheças alguns 
dos principais deuses gregos:

Zeus – Soberano do monte Olimpo e deus dos raios e do trovão. 

Hera – Irmã e esposa de Zeus. É a deusa do casamento.

Afrodite – Deusa do amor e da beleza.

Poseidon – Deus dos mares.

Apolo – Deus da divina distância, identificado com o sol e a luz da verdade.

Atena – Deusa da sabedoria e das artes. Protetora da cidade de Atenas.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

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 de 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.
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Assim, Eco aproximou-se do rapaz. Mas nem a beleza 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 ima-
gem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desa-
pontado e recusando-se a sair de perto do lago. 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 des-
pertar, 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.

Livro de Textos do Aluno, Secretaria da Educação de São Paulo/FDE,  
São Paulo, 2008.

ATIVIDADE 2B – LEITURA 
DE UMA LENDA MAIA

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento de leitura de uma lenda maia, visando à 
apreciação da obra e a utilização de estratégias de antecipação e verificação 
do conteúdo do texto.
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Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � No primeiro momento, é importante falar sobre quem é o povo maia, onde 
viveu, como se organizava sua sociedade... Para isso, faça uma pesquisa 
antecipada sobre o tema. Incentive os alunos a pesquisarem também.

 � Em seguida, leia o texto em partes, sempre fazendo perguntas sobre seu 
conteúdo, o estilo do autor etc. Sobre o título, por exemplo, leia-o e questione 
os alunos sobre o que acham que tratará o texto. Leve-os a realizar anteci-
pações acerca do conteúdo do texto, do modo de organização dessa lenda, 
do tratamento a ser dado às informações, por meio da ativação de repertório 
do aluno sobre os aspectos tematizados.

 � Inicie lendo o título do texto e o nome da autora e incentive os alunos a fa-
zer antecipações a respeito do texto que será lido. Do que será que trata? A 
partir do título, o que dá para imaginar?

 � Leia a lenda até a primeira pausa:

Ele será capaz de guardar segredo? O que pode acontecer se o jovem falar da 
menina-estrela para os pais?

 � Converse com a classe, procurando criar suspense. Para envolver os alunos, 
leve-os a discutir suas opiniões perguntando: “Vocês acham que ele será capaz 
de guardar segredo para os pais?”, “O que pode acontecer se o jovem contar 
aos pais sobre a menina-estrela?”. Incentive-os a opinar sobre a continuida-
de da história, questione-os sobre suas suposições e seus pontos de vista.

 � Retome a leitura até a pausa:

Você acha que ele seria capaz de abandonar a terra e morar no céu? E se aceitar 
o convite, o que pode acontecer?

 � Questione os alunos, incentivando-os a manifestar suas dúvidas em relação 
ao destino do jovem. Retome depois a leitura e continue até o final. Termi-
nada a leitura, incentive-os a manifestar suas opiniões sobre o texto lido. 

 � Durante a leitura, a cada pergunta feita e resposta dada, solicite aos alunos 
que justifiquem suas respostas apontando, no texto, trechos que permitiram 
a eles responder como fizeram. É importante focalizar os recursos linguísti-
cos que permitiram as inferências e antecipações realizadas.
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PARA SABER MAIS...

Civilização Maia
A civilização maia teve início por volta do ano de 2.500 a.C. e ocupou uma 
grande área de florestas tropicais da chamada mesoamérica, onde hoje 
estão localizados o sul do México, a Guatemala, El Salvador e Honduras. 
Desenvolveram muitas atividades, entre as quais a agricultura, manufatura 
de objetos, defesa, por meio de exército, além de práticas religiosas, ciência 
e arte. Destacaram-se principalmente pela sofisticação de seu sistema 
calendário, arquitetura, artesanato e pela escrita, única entre os povos 
originais da América.
Considerados seres sagrados, os nobres (família real) eram os escolhidos 
para serem soberanos, num sistema de poder descentralizado, ou seja, 
dividido em várias cidades. Nelas, aconteciam as tarefas administrativas, de 
culto religioso, de serviços e militares. Apesar da destruição da maior parte 
de sua cultura com a chegada dos espanhóis, em fins do século 16, os maias 
ainda estão presentes hoje em dia nas regiões da sua antiga civilização.

Conteúdo Editorial - 2014 - IMESP.

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Hoje vamos ler uma lenda nova! Depois da leitura, faça sua apreciação.

A menina que caiu do céu
Heloisa Prieto

Um homem cultivava as melhores batatas da região onde morava. Era um bom agri-
cultor e seu bondoso filho o ajudava. Certa noite, as suas batatas foram roubadas. 
O homem, desesperado, pôs o filho para vigiar a plantação.

O jovem, porém, estava cansado e acabou adormecendo. Na manhã seguinte, quan-
do despertou, percebeu que as batatas haviam sido roubadas de novo. Seu pai 
ficou ainda mais furioso e ordenou que ele passasse toda aquela noite em claro cui-
dando da plantação. O jovem obedeceu e, quando deu meia--noite, viu a plantação 
ser invadida por lindas moças. Elas dançavam entre as plantas e, com delicadeza, 
arrancavam as batatas do solo. O rapaz começou a persegui-las e deparou-se com 
a mais bela de todas: seus olhos eram duas estrelas de tão brilhantes, seu cabelo 
era pura cor e movimento e ele se apaixonou perdidamente.

– Fique comigo, case-se comigo, menina-estrela – ele lhe pediu.
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– Deixe-me, preciso ir embora, mas prometo que devolveremos todas as batatas de 
seu pai – respondeu a garota.

Mas tanto o jovem implorou que ela ficasse que a moça resolveu atendê-lo. Os dois 
saíram passeando pelos campos e ele esqueceu completamente que precisava voltar 
para casa. A mãe do garoto, preocupada com sua demora, foi até a plantação procurá-
-lo. Quando o jovem e a menina-estrela avistaram a mulher ao longe, ela lhe disse:

– Jamais conte a seus pais sobre mim. Mantenha segredo.

O rapaz, porém, estava tão feliz e apaixonado que, ao cair da noite, contou tudo a 
seus pais. Esses, satisfeitos com a alegria do filho, foram procurar a menina-estrela 
e pediram-lhe que passasse a viver com eles. A garota casou-se com o jovem, mas 
logo começou a emagrecer e enfraquecer a olhos vistos. Um dia ela simplesmente 
desapareceu. Vendo a grande tristeza do rapaz, o condor, o grande pássaro, sentiu 
pena dele e resolveu ajudá-lo. Mandou o jovem montar nele, que o levaria até o 
reino do céu, onde a menina-estrela devia estar escondida. A viagem foi tão longa 
e dura que, quando chegaram ao céu, ambos estavam velhos. Mas o condor sabia 
que lá havia uma fonte da juventude. Dirigiram-se até a fonte e mergulharam em 
suas águas, de onde saíram jovens de novo, e continuaram procurando a menina-
-estrela. Foi então que a viram, no meio de uma grande festa, ao lado de suas 
irmãs. Dessa vez foi a menina que escondeu o rapaz. Durante dias eles se amaram 
secretamente até que ela disse:

– Nosso amor é impossível. Você pertence à terra e eu aos céus. Precisamos nos 
separar.

O rapaz voltou para a casa dos pais e durante muitos anos viveu só e infeliz. Um 
dia, as meninas-estrelas voltaram à plantação, devolveram as batatas roubadas ao 
garoto e lhe disseram:

– Nossa irmã morre de saudade de você. Você seria capaz de abandonar a terra e 
morar no céu?

O jovem concordou. E, ao contrário da menina-estrela, que não gostava da vida na 
terra, ele adorou a vida celeste. Pouco a pouco, foi se transformando num astro do 
céu, onde irá habitar até o final dos tempos.

Fonte: A menina que caiu do céu. Prieto, Heloisa. In: Lá vem história outra vez.  
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1999.

O que você achou dessa lenda? Gostou do final? A história terminou como vo-
cê havia imaginado? Vamos compartilhar suas ideias?
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ATIVIDADE 2C – IDENTIFICAÇÃO 
DE RECURSOS LINGUÍSTICOS

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento de reflexão sobre os recursos linguísticos 
utilizados na escrita de uma lenda, particularmente os marcadores temporais.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: cópias de mito escolhido por você.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � O mito escolhido deverá ser lido coletivamente. 

 � Após a leitura, auxilie os alunos a identificar os indicadores da passagem do 
tempo em uma narrativa. Chame a atenção para como os autores costumam 
usar determinadas palavras e expressões, com a finalidade de marcar o tempo. 
Isso os ajudará a refletir sobre a ordem dos acontecimentos em uma narrativa.

 � Faça uma pesquisa a respeito das personagens do mito, para poder explicar 
quem são e tornar a história mais interessante. 

 � Os textos narrativos devem conter coordenadas de espaço e de tempo, que 
contribuem para o leitor, ou o ouvinte, localizar a ação, saber onde e quando 
ela se passa. Para isso existem as expressões que marcam a passagem do 
tempo, também chamadas marcadores temporais. 

 � Pergunte aos alunos quando se passou a história, levando-os a prestar aten-
ção às palavras utilizadas pelo autor. Peça a eles que localizem e grifem esses 
marcadores temporais no texto, com caneta colorida; ajude-os se for preciso. 

 � Escreva em um cartaz os marcadores temporais encontrados no texto e co-
loque-os no mural da classe, para que os alunos possam consultá-lo quando 
forem produzir textos narrativos. 

 � Alguns marcadores que aparecem na narrativa desses mitos: num tempo dis-
tante; no dia seguinte; certo dia... Você pode pedir para os alunos levantarem 
outros que conhecem e que costumam aparecer em textos. 

 � Relembre os alunos de que precisam anotar o título desse mito no caderno.
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Etapa 3 

Produção do final de uma lenda

Nessa etapa, pretende-se propiciar aos alunos o contato com mais uma lenda, 
levando-os a observar os recursos linguísticos desse gênero, em especial, aqueles 
utilizados pelo autor para resolver os problemas de repetição de palavras, descrição 
das personagens e dos lugares, contribuindo para deixar um texto bem escrito. A 
partir dessas observações, os alunos terão elementos para produzir um novo final 
para a narrativa lida.

ATIVIDADE 3A – DITADO AO PROFESSOR 
DO FINAL DE UMA LENDA

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento para desenvolver competências escritoras.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; e depois, em 
duplas.

 � Material necessário: final de um mito ou uma lenda escolhido pelo professor.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Essa é uma situação de ditado ao professor, como as realizadas no projeto 
de Contos de Assombração. 

 � Os alunos vão ditar para você o final de uma lenda ou de um mito que eles 
escolheram. Você será o escriba, portanto, escreverá ortograficamente cor-
reto e com a pontuação adequada, discutindo com a classe os aspectos de 
concordância verbal e nominal. 

 � Durante a produção, leia o que já foi ditado, para que as crianças não se 
percam na sequência da história. Ao terminar, releia em voz alta o que foi 
escrito e ajude os alunos a avaliar se há trechos confusos que precisam ser 
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alterados. Lembre-se de fazer um cartaz com a escrita do texto, que será 
utilizado na revisão coletiva da próxima aula. 

 � Aproveite para incentivar o uso do cartaz com os marcadores temporais, pois 
isso poderá enriquecer e dar qualidade ao texto. 

 � Lembre-se de que os alunos não precisam ditar o texto exatamente igual ao 
texto original. Essa é uma atividade de produção de texto e não a reprodução 
de um texto memorizado.

ATIVIDADE 3B – REVISÃO FINAL 
DO TEXTO PRODUZIDO

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento para desenvolver competências escritoras.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; e depois, em 
duplas.

 � Material necessário: final do mito ou da lenda produzido na aula anterior.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Como você pode perceber, essa é somente uma possibilidade de revisão. Co-
mo foi você quem escreveu o texto, não precisa ser feita a revisão do ponto 
de vista ortográfico: o foco serão as questões discursivas do texto. Esse tipo 
de revisão é dirigido aos elementos que contribuem para tornar a narrativa 
mais compreensível para o leitor. É importante observar se há algo ambíguo, 
confuso, sem sentido, com lacunas ou repetitivo. 

 � Sugerimos que você faça a revisão no próprio cartaz, marcando as alterações 
com uma caneta colorida. Peça depois a um aluno que passe o texto a limpo, 
para então incluí-lo no acervo da classe.
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Etapa 4

Leitura e análise de mitos e lendas II

Nessa etapa, pretende-se propiciar aos alunos um contato mais aprofundado 
com lendas e mitos, levando-os a observar características desses gêneros, em es-
pecial, os atributos das personagens, o estilo dos autores, os recursos linguísticos, 
o uso do discurso direto, entre outros aspectos. 

ATIVIDADE 4A – LEITURA DA LENDA 
E ANÁLISE DOS RECURSOS LINGUÍSTICOS

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento de análise e reflexão sobre uma lenda in-
dígena que será lida e apreciada.

Planejamento

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � O objetivo dessa sua leitura em voz alta é dar aos alunos a oportunidade de 
conhecer mais uma lenda. Afinal, é necessário conhecer uma diversidade de 
gêneros textuais para desenvolver o gosto pela leitura e, ao mesmo tempo, 
aprender a linguagem própria desses gêneros e poder utilizá-la na reescrita. 

 � Leia em voz alta para os alunos e promova uma conversa a partir das per-
guntas: Você gostou dessa lenda? Vamos conversar sobre ela?

 � Oriente-os a anotar o nome dessa lenda no caderno.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Acompanhe atentamente a leitura desta lenda indígena brasileira.

As lágrimas de Potira
(lenda indígena)

Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras pre-
ciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em 
paz ou em guerra e seguindo suas crenças e hábitos.

Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, 
viviam Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itagibá, 
jovem forte e valente.

Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens, assim que se 
tornassem guerreiros.

Quando Potira chegou à idade do casamento, Itagibá adquiriu sua condição de guer-
reiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. 
Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a 
condição exigida para as bodas, de modo que não houve disputa, e Potira e Itagibá 
se uniram com muita festa.

Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixo nado 
casal. Os curtos períodos de separação, quando Itagibá saía com os demais para 
caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro!

Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos, devido 
à abundante caça que ali havia, e Itagibá teve que partir com os outros homens 
para a guerra.

Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente 
em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar de 
seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, 
talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra.

Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma. 
Alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças, ficava 
atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa des-
pontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba 
quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no 
entardecer o perfil de Itagibá.

Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco. Até 
que o canto da araponga ressoou na floresta, dessa vez não para anunciar a chuva, 
mas para prenunciar que Itagibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha.
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E pela primeira vez Potira chorou. Sem dizer palavra, como não haveria de fazer 
nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E 
as lágrimas que desciam pelo seu rosto sem cessar foram-se tornando sólidas e 
brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo.

Dizem que Tupã, condoído com tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em 
diamantes, para perpetuar a lembrança daquele amor.

Fonte: Alfabetização: Livro do Aluno volume 2 ©2000. 
Projeto Nordeste/Fundescola/Secretaria de Ensino Fundamental. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000589.pdf

ATIVIDADE 4B – LEITURA E ANÁLISE 
DO MITO INDÍGENA

Objetivo

 � Propiciar aos alunos um momento de análise e reflexão sobre a(s) forma(s) 
de discurso(s) – direto e indireto – adotado(s) em um mito indígena.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Material necessário: Coletânea de Atividades.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Nas narrativas, os autores contam o que as personagens falam ou dão voz 
a elas, permitindo que cada uma tenha seu espaço. Quando o narrador dá 
voz às personagens, dizemos que usa o discurso direto; nesse caso, os au-
tores apresentam as falas de diferentes formas, como aspas e travessão.

 � Ao discutir o texto com seus alunos, chame a atenção também para as indi-
cações anteriores ao travessão, como: “disse-lhe” ou “respondeu-lhe”. Essas 
expressões orientam o leitor, antecipando quem vai falar.
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 � Não se esqueça de pedir aos alunos que anotem o título do mito no caderno.

 � Promova uma conversa, relembre o que foi sugerido antes da leitura do texto 
e analise quem chegou mais perto da explicação dada pelo mito.

 � Observe alguns recursos que o autor usou para ajudar o leitor a compreen-
der o texto.

 � Chame a atenção para os trechos que estão em verde no texto. São lugares 
em que muda a pessoa que está falando: é quando o narrador deixa de falar 
e passa a fala para um personagem. Que “marcas” ou “recursos gráficos” 
o autor usou para diferenciar essas trocas de fala?

Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Faça a leitura do mito indígena e converse com seus colegas, dê sua opinião 
e ouça as dos outros.

Como a noite apareceu
No princípio não havia noite, somente havia, em todo tempo, dia. A noite estava 
adormecida no fundo das águas. Não havia animais e todas as coisas falavam.

A filha da Cobra Grande – contam – casara-se com um moço.

Esse moço tinha três fâmulos fiéis. Um dia, ele chamou os três fâmulos e disse-lhes:

– Ide passear, porque minha mulher não quer dormir comigo.

Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha 
da Cobra Grande respondeu-lhe:

– Ainda não é noite.

O moço disse-lhe:

– Não há noite, somente há dia.

A moça falou:

– Meu pai tem noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá pelo grande rio.

O moço chamou os três fâmulos; mandou-os à casa de seu pai para trazerem um 
caroço de tucumã.

Os fâmulos foram, chegaram à casa da Cobra Grande, essa lhes entregou um caro-
ço de tucumã muito bem fechado e disse-lhes:

– Aqui está; levai-o. Eia! Não abram, senão todas as coisas se perderão.

Os fâmulos foram-se e estavam ouvindo barulho dentro do coco de tucumã, assim: 
tem, tem, tem... xi... Era o barulho dos grilos e dos sapinhos que cantam de noite.
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Quando já estavam longe, um dos fâmulos disse a seus companheiros:

– Vamos ver que barulho é este?

O piloto disse:

– Não, do contrário nos perderemos. Vamos embora, eia, remai!

Eles foram e continuaram a ouvir aquele barulho dentro do coco de tucumã e não 
sabiam que barulho era.

Quando já estavam muito longe, ajuntaram-se no meio da canoa, acenderam fogo, 
derreteram o breu que fechava o coco e abriram-no. De repente, tudo escureceu.

O piloto então disse:

– Nós estamos perdidos, e a moça, em sua casa, já sabe que abrimos o coco de 
tucumã!

Eles seguiram viagem.

A moça, em sua casa, disse então a seu marido:

– Eles soltaram a noite; vamos esperar a manhã.

Então, todas as coisas que estavam espalhadas pelo bosque se transformaram em 
animais e pássaros.

As coisas que estavam espalhadas pelo rio se transformaram em patos e em pei-
xes. Do paneiro gerou-se a onça; o pescador e sua canoa se transformaram em 
pato; de sua cabeça nasceram a cabeça e o bico do pato; da canoa, o corpo do 
pato; dos remos, as pernas do pato.

A filha da Cobra Grande, quando viu a estrela-d’alva, disse a seu marido:

– A madrugada vem rompendo. Vou dividir o dia da noite.

Então, ela enrolou um fio e disse-lhe:

– Tu serás cujubim.

Assim ela fez o cujubim; pintou a cabeça do cujubim de branco, com tabatinga; 
pintou-lhe as pernas de vermelho com urucum e, então, disse-lhe:

– Cantarás para todo sempre, quando a manhã vier raiando.

Ela enrolou o fio, sacudiu cinza em riba dele e disse:

– Tu serás inhambu, para cantar nos diversos tempos da noite e de madrugada.

De então pra cá todos os pássaros cantaram em seus tempos para alegrar o prin-
cípio do dia.

Quando os três fâmulos chegaram, o moço disse-lhes:

– Não fostes fiéis – abristes o caroço de tucumã, soltastes a noite e todas as coi-
sas se perderam, e vós também, que vos metamorfoseastes em macacos, andareis 
para todo sempre pelos galhos dos paus.

A boca preta e a risca amarela que eles têm no braço, dizem que são ainda o sinal do 
breu que fechava o caroço de tucumã e que escorreu sobre eles quando o derreteram.

Fonte: Livro de textos do Aluno, Secretaria da Educação de São Paulo/ 
FDE, São Paulo, 2008, pg. 147.
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Etapa 5 

Estudo comparativo de versões 
de um mesmo mito

Nessa etapa, pretende-se propiciar aos alunos um momento para estudar, com-
parativamente, as diferentes versões de uma lenda, “As lágrimas de Potira”. Espera-
-se que os alunos reflitam sobre as diferentes formas de abordar o mesmo assunto.

ATIVIDADE 5 – LEITURA E REGISTRO 
DAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS 

ENTRE VERSÕES DE UM MESMO MITO

Objetivo

 � Estudar, comparativamente, versões de uma mesma lenda.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: finais das histórias produzidas pelos alunos.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Converse com seus alunos sobre as duas versões da lenda da mandioca. 
Elas se parecem, mas a segunda apresenta elementos bem diferentes, em-
bora tenham o mesmo final. O importante é que percebam que versão é a 
abordagem de um mesmo assunto de formas diferentes. Para perceberem e 
anotarem as diferenças e semelhanças entre essas versões, proponha que 
as recontem ou as leiam novamente. 

 � Anote as descobertas dos alunos na lousa, para que copiem em seu livro as 
observações dos colegas também.

 � Agrupe os alunos que ainda não leem e não escrevem convencionalmente com 
outros que já produzem escrita alfabética, para realizarem a atividade juntos.
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Atividade do aluno

NOME _________________________________________  DATA _____ /_____ /_____

Vamos continuar a falar da lenda da origem da mandioca, que, como já comen-
tamos, tem diferentes versões. Essas diferenças existem porque as histórias variam 
de acordo com a região e com o povo que as conta.

Leia agora mais duas versões dessa lenda.

Como nasceu a primeira mandioca
(lenda latino-americana)

Era uma vez uma índia chamada Atiolô. Quando o chão começou a ficar coberto de 
frutinhas de murici, ela se casou com Zatiamarê.

As frutinhas desapareceram, as águas do rio subiram, apodrecendo o chão. Depois, 
o sol queimou a terra, um ventinho molhado começou a chegar do alto da serra. 

Quando os muricis começaram outra vez a cair, numa chuvinha amarela, Atiolô co-
meçou a rir sozinha. Estava esperando uma menininha.

Zatiamarê, porém, vivia resmungando:

– Quero um menino. Para crescer feito o pai. Flechar capivara feito o pai. Pintar o 
rosto assim de urucum feito o pai.

O que nasceu mesmo foi uma menina. Zatiamarê ficou tão aborrecido que nem lhe 
deu um nome. E ficou muitas luas sem olhar a sua cara. A mãe, por sua própria 
conta, começou a chamar a menininha de Mani.

O único presente que Zatiamarê deu a Mani foi um teiú de rabo amarelo. Mas não 
conversava com ela. Se Mani perguntava alguma coisa, ele respondia com um as-
sobio.

– Por que você não fala com sua filha? – perguntava Atiolô, muito triste.

– Porque essa filha eu não pedi – respondia ele. – Pra mim é como se fosse de 
vento.

Até que Atiolô ficou esperando criança de novo.

– Se dessa vez não for um homem, feito o pai – jurava Zatiamarê –, vou botar em 
cima de uma árvore. E nem por assobio vou falar com ela.

Foi, porém, um menininho que chegou: Tarumã.

Com ele, o pai conversava, carregava nas costas pra atravessar o rio, empo leirava 
no joelho pra contar história.

Mani pediu à mãe que a enterrasse viva. Assim, o pai ficaria mais feliz. E talvez ela 
servisse para alguma coisa. 
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Atiolô chorou muitos dias com o desejo da filha. Mas tanto Mani pediu que ela fez.

Fez um buraco no alto do morro e enterrou Mani.

– Se eu precisar de alguma coisa – explicou ela –, você saberá.

Atiolô voltou para casa. De noite, sonhou que a filha sentia muito calor. De manhã-
zinha foi até lá e a desenterrou.

– Onde você quer ficar enterrada? – perguntou.

– Onde tiver mais água – pediu Mani. – Me leva pra beira do rio. Se eu não estiver 
satisfeita, você saberá.

Na primeira noite, Atiolô não sonhou nadinha. Achou que a filha estava alegrinha no 
novo lugar. De tardinha, porém, quando tomava banho no rio, não é que recebeu um 
recado? Boiando na água, era a voz de Mani:

– Me tira da beira do rio. O frio não me deixa dormir.

Atiolô obedeceu. Levou a filha pra bem longe, na mata.

– Quando você pensar em mim – disse a menina – e não se lembrar mais do meu 
rosto, está na hora de me visitar. Aí, você vem.

Passou muito tempo. Bastante que bastante. Um dia, Atiolô sentiu saudade da 
filha, mas cadê que lembrou da cara que ela tinha?! Foi na mata.

Em vez de Mani, encontrou uma planta muito alta e muito verde.

– Uma planta tão comprida não pode ser a minha filha! – resmungou.

Na mesma hora a planta se dividiu. Uma parte foi ficando rasteirinha, rasteirinha e 
virou raiz. Sua mãe achou que podia levar aquela raiz pra casa.

Era a mandioca.

Fonte: Alfabetização: Livro do Aluno volume 2 ©2000 
Projeto Nordeste/Fundescola/Secretaria de Ensino Fundamental. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me000589.pdf

Mani
(lenda dos tupis, indígenas brasileiros)

Há muitos anos apareceu grávida a filha de um cacique. Querendo punir o autor da 
infelicidade de sua filha, o cacique usou de todos os meios para saber quem havia 
sido o autor da desonra de sua filha, que, apesar dos castigos recebidos, nunca 
disse quem lhe havia tirado a virgindade.

O pai resolveu, então, matar, sacrificar a filha, quando, num sonho, lhe apareceu um 
homem branco que lhe disse para não matar a moça, pois ela era inocente.

Passados os nove meses, nasceu uma menina muito bonita e, para surpresa de 
todos, de cor branca. A menina, que recebeu o nome de Mani, morreu após um ano, 
sem haver adoecido nem sofrido nenhuma dor. Mani foi enterrada na sua própria 
casa e, de sua sepultura, nasceu uma planta que, por ser desconhecida, nunca foi 
arrancada.
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Um dia, a sepultura se abriu e, nas suas raízes, brancas como Mani, os indí genas 
encontraram alimento para matar a fome.

Mandioca, na língua tupi, vem de “Mani-oca”, que significa “casa de Mani”.

Crédito: Dicionário de Folclore para Estudantes,  
de autoria de Mário Souto Maior e Rúbia Lóssio. Editora Massangana.

Os dois textos que você acabou de ler falam do mesmo assunto, não é? Pro-
cure ver o que há de semelhante e de diferente entre eles. Vamos conversar sobre 
isso. Depois, anote no quadro a seguir as diferenças e semelhanças que percebeu 
entre as dias versões da lenda da mandioca.

DIFERENÇAS SEMELHANÇAS
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Etapa 6 

Produção da versão de um mito

Nessa etapa, pretende-se propiciar aos alunos um momento para produzir a 
versão de um mito.

ATIVIDADE 6A – PRODUÇÃO 
DE UMA VERSÃO DO MITO

Objetivos

 � Desenvolver comportamento, capacidade e procedimento de escritor.

 � Reescrever textos, com o apoio do professor, planejando o que vai escrever 
e relendo o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática 
quanto para avançar nos aspectos gramaticais.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; e, depois, em 
duplas.

 � Materiais necessários: versões do mito da mandioca trabalhadas anteriormente.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � A situação de reescrita de um texto é um grande desafio para todos os alunos. 

 � Organize a turma em duplas, garantindo em cada uma a presença de um 
aluno com escrita alfabética. Mas isso não significa que o aluno com escrita 
alfabética deva realizar a atividade sozinho; aqueles cujas hipóteses não 
são alfabéticas conhecem o conteúdo do texto e podem ditar para que o 
outro registre. Essa distribuição de tarefas e responsabilidades faz com 
que todos se sintam autores dos textos.

 � Assim que as duplas estiverem organizadas, retome oralmente as duas 
versões do mito da mandioca, para ajudar as crianças a relembrar o texto. 
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Depois de trocarem muitas ideias, peça-lhes que anotem no caderno o que 
planejam escrever. Você pode organizar com eles um quadro com as partes 
fundamentais do texto que possa ajudá-los a se orientar durante a produção 
escrita. Por exemplo: 

 J características do lugar onde se passa a história;

 J características dos personagens;

 J o que acontecerá com a menina;

 J como terminará a lenda etc.

 � Os alunos podem ir consultando esse quadro à medida que forem produzindo 
o texto, para não se perderem em relação à sequência da história: o que já 
conseguiram produzir e o que ainda está faltando.

ATIVIDADE 6B – REVISÃO 
PELOS ALUNOS

Objetivos

 � Desenvolver comportamento, capacidade e procedimento de escritor.

 � Reescrever textos, com o apoio do professor, planejando o que vai escrever 
e relendo o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática 
quanto para avançar nos aspectos gramaticais.

Planejamento

 � Organização do grupo: no primeiro momento, coletivamente; e, depois, em 
duplas.

 � Materiais necessários: finais das histórias produzidas pelos alunos.

 � Duração aproximada: 1 hora.
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Parte I

Encaminhamento

 � As situações de revisão devem possibilitar que os alunos se concentrem a 
cada momento em um aspecto específico. Hoje, a análise dos alunos recai-
rá sobre os aspectos discursivos, a partir do recado elaborado por você em 
sua revisão dos textos. 

 � Sua próxima revisão irá focalizar as questões ortográficas. Recorra às ativi-
dades de ortografia desenvolvidas, avaliando quais regras já foram aprendi-
das e que podem, portanto, ser analisadas pelos alunos. Por exemplo, se 
houver erros de uso do M e do N antes de consoante, você pode orientá-los 
para que eles próprios analisem as palavras; outros erros mais complexos 
podem ser indicados por você, aproximando-os, inclusive, de regras que ain-
da não tenham sido discutidas.

Parte II

Encaminhamento

 � Nessa revisão, direcione a atenção dos alunos para a ortografia das pala-
vras. Para a próxima e última revisão dos alunos, elabore bilhetes que pos-
sam orientá-los no uso das marcas de pontuação das quais já tenham se 
apropriado – por exemplo: interrogação, exclamação, alguns usos da vírgula, 
travessão e dois-pontos para indicar diálogos etc.

 � Considerando que os textos terão leitores de toda a escola, é importante vo-
cê corrigir os erros que os próprios alunos não tiverem condição de revisar. 
Mas lembre-se de compartilhar com eles as modificações feitas por você. 
Com isso, você pode oferecer-lhes mais uma boa situação de aprendizagem, 
levando-os a observar aspectos nos quais não haviam pensado.

 � Para a discussão do reconto oral, retome a lista de todos os mitos e lendas 
que conhecem. Relembre cada um deles oralmente, com comentários breves, 
e oriente-os para, em pequenos grupos, escolherem seus preferidos. Preste 
atenção para que não escolham lendas ou mitos repetidos. 

 � Planeje com os alunos a divisão das tarefas. Alguns podem assumir a tarefa 
de recontar, e a participação de outros pode ser na preparação, dando ideias 
de como recontar, mesmo que não se apresentem no dia do evento.

 � Mostre-lhes que recontar uma história não significa decorar o texto, mas sim 
contá-lo do modo mais próximo possível ao da linguagem que se escreve.

12239 RI Guia Quinto Ano.indd   417 05/11/14   20:12



418 RI – RECUPERAÇÃO INTENSIVA – 5º ANO

 � Para o ensaio, verifique com antecedência se há algum local da escola dispo-
nível, para que se sintam mais à vontade. Se for possível, ensaie mais duas 
ou três vezes antes do lançamento dos livros.

Etapa 7 

Confecção do produto final

Nessa etapa, os alunos terão a oportunidade de terminar o produto final do 
projeto, analisando ilustrações para compor o livro, planejando sua organização e 
preparando seu lançamento.

ATIVIDADE 7A – ANÁLISE DE ILUSTRAÇÕES 
PARA CONFECÇÃO DO LIVRO

Objetivo

 � Analisar ilustrações para confeccionar o livro.

Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Materiais necessários: livros com ilustrações, escolhidos pelos professor.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Selecione no acervo da escola muitos livros com uma só história e alguns com 
mais de uma história, para os alunos fazerem a escolha. Procure contemplar 
livros que tragam ilustrações diversificadas (desenhos figurativos e abstra-
tos, aquarela, colagem, xilogravura, coloridos, duas cores ou só preto etc.) e 
analise-os com eles, oferecendo-lhes repertório para ilustrar os próprios livros. 

 � Chame também a atenção dos alunos para a quebra de assunto na mudan-
ça das páginas. É interessante que observem como, em alguns livros, estão 
ilustradas determinadas partes do texto, não incluindo necessariamente uma 
ilustração em cada página. 
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 � Até o momento, os alunos já revisaram tudo o que lhes era possível, de acordo 
com os conhecimentos que construíram. Assim, as próximas correções serão 
por sua conta. Mas não deixe de compartilhar com eles as alterações que 
fizer, oferecendo-lhes assim mais um importante momento de aprendizagem.

ATIVIDADE 7B – PLANEJAMENTO 
DA ORGANIZAÇÃO DO LIVRO

Objetivo

 � Planejar a organização do livro.

Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Materiais necessários: histórias produzidas e papel sulfite.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Entregue aos alunos o texto corrigido por você e aproveite para compartilhar 
com eles e justificar as alterações feitas. 

 � Sua ajuda será imprescindível para dividirem o texto. Oriente a atividade, 
cuidando para que o assunto não seja “quebrado” em partes inadequadas. 

 � Após separar os textos em partes, os alunos deverão passá-los a limpo. A su-
gestão é que isso seja feito em folhas de papel sulfite. Mas se for uma despesa 
com a qual os alunos ou a escola possam arcar, você pode propor que obte-
nham uma apresentação mais requintada, com o uso de outros tipos de papel. 

 � Para garantir a beleza e a estética do texto grafado, oriente-os para colocar 
uma folha pautada por baixo da folha em branco, de modo a terem as linhas 
como referência. E se for possível usar os computadores da escola, é só di-
gitar cada parte em uma página e depois imprimir todas, separadas.

 � Tal como o texto escrito, as ilustrações também devem passar por diversos 
momentos de produção, até chegar à versão de que os alunos mais gosta-
rem. Ao passarem o texto a limpo, já devem ter planejado a ilustração que 
entrará na página. Oriente-os a deixar em branco o espaço reservado à ilus-
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tração. Deverão fazer os desenhos em outra folha para, quando tiverem pro-
duzido a versão final, recortar a ilustração e colá-la no espaço reservado na 
folha do texto escrito.

ATIVIDADE 7C – CONFECÇÃO DO LIVRO

Objetivo

 � Confeccionar o livro.

Planejamento

 � Organização do grupo: em duplas.

 � Materiais necessários: finais da história produzidos, ilustrações e papel sulfite.

 � Duração aproximada: 1 hora.

Encaminhamento

 � Ajude os alunos a planejar a localização das ilustrações em seus livros e a 
avaliar se as propostas de imagens estão adequadas ao texto. Chame a aten-
ção para a importância da complementaridade entre a ilustração e o texto. 

 � Distribua as folhas de papel para que iniciem as ilustrações. Lembre-os de 
que elas também precisam ser revisadas e aperfeiçoadas com as altera-
ções necessárias. Peça que selecionem as melhores para ilustrar os livros, 
colando-as em seus respectivos lugares.

 � Os livros já estão quase prontos! Providencie alguns papéis coloridos (car-
tolina colorida, por exemplo) para cortarem do tamanho exato e fazerem a 
capa e a contracapa. Ofereça-lhes também uma folha de papel sulfite para 
escreverem as informações necessárias e depois colarem na capa colorida. 

 � Não se esqueça de orientar a produção de uma página de apresentação do 
livro e uma de dedicatória, aproveitando exemplos existentes em livros. 

 � Assim que estiver tudo concluído, ajude os alunos a colocar as páginas em or-
dem, para encadernar os livros. Se der tempo, ensaie mais uma vez o reconto.
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ATIVIDADE 7D – LANÇAMENTO DO LIVRO

Objetivos

 � Lançar o(s) livro(s) produzido(s) pelos alunos, ao longo do projeto.

Planejamento

 � Organização do grupo: coletivamente.

 � Materiais necessários: livros produzidos. 

 � Duração aproximada: 1 hora

Encaminhamento

 � Organize com os alunos o espaço para o lançamento e reveja com eles todos 
os detalhes necessários para o evento. 

 � Assim que chegarem os convidados, fale um pouco do projeto "Mitos e len-
das", que esteve direcionado para a leitura e a escrita, tendo como objetivo 
principal desenvolver a competência dos alunos para a leitura e a reescrita 
de textos, utilizando a linguagem própria desse tipo de narrativa. 

 � Conte que foram produzidos vários livros ilustrados, confeccionados por du-
plas de alunos do RI, destinados a um público específico ou mesmo para 
o acervo da escola. Informe que o lançamento será acompanhado por uma 
sessão de reconto de mitos e lendas escolhidos pela classe. 

 � Explique que, para que tudo isso acontecesse, foi necessário ler várias len-
das e mitos para conhecer bem esses gêneros, além de escrever bastante. 

 � Em seguida, organize os alunos para iniciarem os recontos. Temos certeza 
de que esse lançamento será um sucesso!
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